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- 1º, aniversário de instalação da Diocese de Erexim 
(1971) 

- 1º e 2, Missões Jovens na Paróquia Santa Luzia no 
Bairro Atlântico em Erechim com início da acolhida às 11h. 

- 02 - Mês vocacional – Vocação ao ministério ordenado 
- Festa do Padroeiro São Caetano, sede paroquial, Severiano 
de Almeida.

- 03, confraternização dos padres pelo seu dia; 18h30, 
reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano de 
Pastoral e Administração; às 20h, reunião da Equipe de Pasto-
ral Vocacional, em Marcelino Ramos.

- 04, dia do Padre
- 05, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, 

em Barão de Cotegipe.
- 06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos – 
- 07, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da 

Animação Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano de Ad-
ministração e Pastoral.

- 08 e 09 – igreja São Roque, Itatiba do Sul, festa do 
padroeiro.

- 09 - Dia dos Pais, até dia 16, Vocação à vida matrimo-
nial, Semana Nacional da Família

- 10, 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangeliza-
dora, no Centro Diocesano.

- 11, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário. 
- 15 e 16, festa de São Roque, dos padroeiros das comu-

nidades e das capelinhas na sede paroquial Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo  Bento.

- 16 - Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada

Agenda Pastoral
(agosto - dependendo da evolução da crise do Coronavírus)

- 17, Reunião 
das representantes 
paroquiais da Ani-
mação Bíblico-cate-
quética, no Centro 
Diocesano.

18, às 19h, em Itatiba do Sul, reunião da Área de Aratiba 
e da Área de Jacutinga em Entre Rios do Sul; 19h30, reunião 
da Área de Severiano de Almeida, em Severiano de Almeida;

- 21 a 23, Escola Catequética do Regional Sul 3 da 
CNBB, em Porto Alegre e reunião das coordenações dioce-
sanas do Setor de Animação Bíblico-catequética.

- 22, 13h30 às 18h, na sala de reuniões da sede paroqui-
al de Barão de Cotegipe, preparação ao casamento.

- 23 - Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mun-
do – Das 08h30 às 16h, celebração dos 15 anos da Pastoral da 
Pessoa Idosa na Diocese no Centro de Eventos do Seminário 
e no Santuário de Fátima.

- 26, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 
Diocesano.

- 27, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano. 

- 28, das 09h às 15h, 3º Encontro Vocacional do ano, no 
Seminário de Fátima.

- 29, retiro dos diáconos, na Paróquia  São Pedro, Erechim. 
- 30 - Dia nacional do e da catequista – Encontro Dioc-

esano de ex-alunos da Escola de Servidores (oficializados ou 
não), na sede paroquial de Barão de Cotegipe.

- 31, às 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das 
zeladoras de capelinhas, no Centro Diocesano.

Oração do Papa Francisco, inspirada em São José 
“particularmente quando foi forçado 
a fugir para o Egito a fim de salvar o 
Menino”, na conclusão da mensagem 
para o 106º Dia Mundial do Migrante 
e Refugiado 2020:

 “Pai, confiastes a São José o 
que tínheis de mais precioso: o Menino 
Jesus e sua mãe, para os proteger de 
perigos e ameaças dos malvados.

Concedei-nos, também a nós, a graça de experimentar a sua 
proteção e ajuda. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por 
causa do ódio dos poderosos, fazei que possa confortar e proteger todos 
os irmãos e irmãs que, forçados por guerras, pobreza e carências, deixam 

a sua casa e a sua terra a fim de se lançarem ao caminho como refugiados 
rumo a lugares mais seguros.

Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, 
conforto na tristeza, coragem na provação.

Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e 
sábio, que amou Jesus como um verdadeiro filho e amparou Maria ao 
longo do caminho.

Ele, que ganhou o pão com o trabalho das suas mãos, possa 
prover àqueles a quem a vida tudo levou, dando-lhes a dignidade dum 
trabalho e a serenidade duma casa.

Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José 
salvou fugindo para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem 
ele amou como esposo fiel segundo a vossa vontade.”
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Homilia do Papa Francisco na solenidade de Pentecostes
Basílica de São Pedro, domingo, 31 de maio de 2020

«Há diversidade de dons espir-
ituais, mas o Espírito é o mesmo»: 
assim escreve Paulo aos Coríntios. 
E continua: «Há diversidade de 
serviços, mas o Senhor é o mesmo; 
e há diversos modos de agir, mas é o 
mesmo Deus que realiza tudo em to-
dos» (1 Cor 12, 4-6). Diversidade e o 
mesmo, diversos e um só: o Apóstolo 
insiste em juntar duas palavras que 
parecem opostas. Quer-nos dizer que este um só que junta os 
diversos é o Espírito Santo. E a Igreja nasceu assim: diversos, 
unidos pelo Espírito Santo.

 Recuemos até aos inícios da Igreja, no dia de Pen-
tecostes, e fixemos os Apóstolos: entre eles, temos pessoas 
simples, habituadas a viver do trabalho das suas mãos, como 
os pescadores, e está Mateus, certamente dotado de instrução 
pois fora cobrador de impostos. Existem origens e contextos 
sociais diversos, nomes hebraicos e nomes gregos, tempera-
mentos pacatos e outros ardorosos, ideias e sensibilidades dif-
erentes. Eram todos diferentes. Jesus não os mudara, nem os 
uniformizara, tornando-os modelos em série. Não. Deixara as 
suas diversidades; e agora une-os, ungindo-os com o Espírito 
Santo. A união – a união deles que eram diversos – vem com 
a unção. No Pentecostes, os Apóstolos compreendem a força 
unificadora do Espírito. Veem-na com os próprios olhos, ao 
constatar que todos, apesar de falar línguas diversas, formam 
um só povo: o povo de Deus, plasmado pelo Espírito, que tece 
a unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia porque, 
no Espírito, há harmonia. Ele é a harmonia.

Mas voltemos à Igreja de hoje. Podemos interrogar-nos: 
«O que é que nos une, em que se baseia a nossa unidade?» 
Também entre nós existem diversidades, por exemplo de 
opinião, preferência, sensibilidade. A tentação, porém, é de-
fender sempre de espada desembainhada as nossas ideias, con-
siderando-as boas para todos e pactuando apenas com quem 
pensa como nós. E esta é uma tentação ruim, que divide. Mas, 
esta é uma fé à nossa imagem, não é aquilo que deseja o Es-
pírito. Nesse caso, poder-se-ia pensar que aquilo que nos une 
fossem as próprias coisas em que acreditamos e os próprios 
comportamentos que adotamos. Mas não! Há muito mais: o 
nosso princípio de unidade é o Espírito Santo. E a primeira 
coisa que Ele nos lembra é que somos filhos amados de Deus; 
nisto, todos iguais e, todavia, somos todos diferentes. O Es-
pírito vem a nós, com todas as nossas diversidades e misérias, 
para nos dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, um só 
e mesmo Pai; por isso, somos irmãos e irmãs. Partamos daqui! 
Olhemos a Igreja como faz o Espírito, não como faz o mundo. 
O mundo vê-nos de direita e de esquerda, com esta ideologia, 
com aquela; o Espírito vê-nos do Pai e de Jesus. O mundo vê 
conservadores e progressistas; o Espírito vê filhos de Deus. O 

olhar do mundo vê estruturas, que se 
devem tornar mais eficientes; o olhar 
espiritual vê irmãos e irmãs implo-
rando misericórdia. O Espírito ama-
nos e conhece o lugar de cada um no 
todo: para Ele não somos papelinhos 
coloridos levados pelo vento, mas 
ladrilhos insubstituíveis do seu mo-
saico.

Tornamos ao dia de Pente-
costes e descobrimos a primeira obra da Igreja: o anúncio. Ve-
mos, porém, que os Apóstolos não preparam uma estratégia; 
quando estavam fechados lá, no Cenáculo, não montavam a 
estratégia, não; não preparavam um plano pastoral. Teriam 
podido dividir as pessoas por grupos segundo os vários povos, 
falar primeiro aos de perto e depois aos que eram de longe, 
tudo bem ordenado... Teriam podido também temporizar um 
pouco no anúncio e, entretanto, aprofundar os ensinamentos 
de Jesus, para evitar riscos... Mas não! O Espírito não quer 
que a recordação do Mestre seja cultivada em grupos fecha-
dos, em cenáculos onde tendemos a «fazer o ninho». E esta é 
uma doença má que pode vir à Igreja: uma Igreja não comu-
nidade, nem família, nem mãe, mas ninho. O Espírito abre, 
relança, impele para além do que já foi dito e feito, Ele impele 
para além dos recintos duma fé tímida e cautelosa. No mundo, 
sem uma estrutura compacta e uma estratégia calculada é um 
fracasso. Na Igreja, ao contrário, o Espírito assegura ao arauto 
a unidade. E os Apóstolos partem: sem preparação, lançam-
se, saem. Anima-os um único desejo: dar o que receberam. 
Como é belo aquele princípio da Primeira Carta de João: aq-
uilo que nós recebemos e vimos, damo-lo a vós (cf. 1, 3)! 

Finamente chegamos a compreender qual é o segredo 
da unidade, o segredo do Espírito. O segredo da unidade da 
Igreja, o segredo do Espírito é o dom. Porque Ele é dom, vive 
doando-Se e, assim, nos mantém unidos, fazendo-nos partic-
ipantes do mesmo dom. É importante acreditar que Deus é 
dom, que não se comporta tomando, mas dando. E por que 
é importante? Porque o nosso modo de ser crentes depende 
de como entendermos Deus. Se tivermos em mente um Deus 
que toma, que Se impõe, desejaremos também nós tomar e 
impor-nos: ocupar espaços, reivindicar importância, procurar 
poder. Mas, se tivermos no coração que Deus é dom, muda 
tudo. Se nos dermos conta de que aquilo que somos é dom 
d’Ele, dom gratuito e imerecido, então também nós querere-
mos fazer da própria vida um dom. E amando humildemente, 
servindo gratuitamente e com alegria, ofereceremos ao mun-
do a verdadeira imagem de Deus. O Espírito, memória viva 
da Igreja, lembra-nos que nascemos de um dom e crescemos 
doando-nos; não poupando-nos, mas dando-nos.

Queridos irmãos e irmãs, olhemos no íntimo de nós 
mesmos e perguntemo-nos o que é que impede de nos darmos. 
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Há – por assim dizer – três inimigos do dom; os principais 
são três, sempre deitados à porta do coração: o narcisismo, 
a vitimização e o pessimismo. O narcisismo leva a idola-
trar-me a mim mesmo, a comprazer-me apenas com o lucro 
próprio. O narcisista pensa: «A vida é boa, se eu ganho com 
ela». E assim chega a dizer: «Por que deveria eu doar-me 
aos outros?» Nesta pandemia, faz um mal imenso o narci-
sismo, o debruçar-se apenas sobre as próprias carências, in-
sensível às dos outros, o não admitir as próprias fragilidades 
e erros. Mas o segundo inimigo, a vitimização, também é 
perigoso. A vítima lamenta-se todos os dias do seu próximo: 
«Ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém me 
quer bem, estão todos contra mim!» Quantas vezes ouvimos 
estas lamentações! E o seu coração fecha-se, enquanto se in-
terroga: «Por que não se doam a mim os outros?» No drama 
que vivemos, como é má a vitimização! Como é mau pensar 
que ninguém nos compreende e sente aquilo que sentimos 
nós! Isto é o fazer a vítima. Por fim, temos o pessimismo. 
Neste caso, a ladainha diária é: «Nada vai bem, a socie-
dade, a política, a Igreja...» O pessimista insurge-se contra 
o mundo, mas fica inerte e pensa: «Assim para que serve 

doar-se? É inútil». Agora, no grande esforço de recomeçar, 
como é prejudicial o pessimismo, ver tudo negro, repetir que 
nada voltará a ser como antes! Pensando assim, aquilo que 
seguramente não volta é a esperança. Nestes três – o ídolo 
narcisista do espelho, o deus-espelho; o deus-lamentação: 
«sinto-me alguém nas lamentações»; e o deus-negatividade: 
«é tudo negro, é tudo escuro» – encontramo-nos na carestia 
da esperança e precisamos de apreciar o dom da vida, o dom 
que é cada um de nós. Por isso, necessitamos do Espírito 
Santo, dom de Deus que nos cura do narcisismo, da vitimi-
zação e do pessimismo; cura do espelho, das lamentações e 
da escuridão.

Irmãos e irmãs, peçamo-lo: Espírito Santo, memória de 
Deus, reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Liber-
tai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de 
servir, de fazer bem. Porque pior do que esta crise, só o drama 
de a desperdiçar fechando-nos em nós mesmos. Vinde, Es-
pírito Santo! Vós que sois harmonia, tornai-nos construtores 
de unidade; Vós que sempre Vos doais, dai-nos a coragem de 
sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos 
uma única família. Amém.

Homilia do Papa Francisco na solenidade do Corpo de Deus
Basílica de São Pedro, domingo, 14 de junho de 2020

 «Recorda-te de todo esse caminho 
que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer» 
(Dt 8, 2). Recorda-te: foi com este con-
vite de Moisés que se abriu hoje a Palavra 
de Deus. Pouco depois Moisés reiterava: 
«Não te esqueças do Senhor, teu Deus» (8, 
14). Foi-nos dada a Sagrada Escritura para 
vencermos o esquecimento de Deus. Como 
é importante tê-lo na memória, quando re-
zamos! Assim no-lo ensina um Salmo, que 
diz: «Tenho na memória os teus feitos, Sen-
hor; lembro-me das tuas maravilhas» (77/76, 12). Incluindo as 
maravilhas e prodígios que o Senhor fez na nossa própria vida.

É essencial recordar o bem recebido: se o não conser-
vamos na memória, tornamo-nos estranhos a nós mesmos, 
meros «passantes» pela existência; sem memória, desenrai-
zamo-nos do terreno que nos alimenta e deixamo-nos levar 
como folhas pelo vento. Pelo contrário, fazer memória é am-
arrar-se aos laços mais fortes, sentir-se parte duma história, 
respirar com um povo. A memória não é uma coisa privada, 
mas o caminho que nos une a Deus e aos outros. Por isso, 
na Bíblia, a lembrança do Senhor deve ser transmitida de 
geração em geração, contada de pai para filho, como se diz 
neste texto estupendo: «Quando, amanhã, os teus filhos te 
perguntarem que regras, leis e preceitos são estes que o Sen-
hor, nosso Deus, vos impôs, dirás aos teus filhos: “Éramos 
escravos (…) [toda a história da escravidão] e, à nossa vista, 
o Senhor fez sinais e prodígios» (Dt 6, 20-22). Tu comuni-
carás a memória ao teu filho.

Aqui põe-se um problema: E se a 
corrente de transmissão das recordações 
se interromper? Depois, como se pode 
lembrar aquilo que só ouvimos, mas sem 
o ter experimentado? Deus sabe como 
isso é difícil, sabe como é frágil a nos-
sa memória e realizou, em nosso favor, 
uma coisa inaudita: deixou-nos um me-
morial. Não nos deixou apenas palavras, 
porque é fácil esquecer o que se ouve. 
Não nos deixou só a Escritura, porque 

é fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, 
porque se pode esquecer também o que se vê. Deu-nos um 
Alimento, e é difícil esquecer um sabor. Deixou-nos um Pão 
em que está Ele, vivo e verdadeiro, com todo o sabor do 
seu amor. Ao recebê-Lo, podemos dizer: «É o Senhor! Ele 
lembra-Se de mim». Foi por isso que Jesus nos pediu: «Fa-
zei isto em memória de Mim» (1 Cor 11, 24). Fazei. A Eu-
caristia não é simples lembrança; é um facto: é a Páscoa do 
Senhor, que ressuscita para nós. Na Missa, temos diante de 
nós a morte e a ressurreição de Jesus. Fazei isto em memória 
de Mim: reuni-vos e, como comunidade, como povo, como 
família, celebrai a Eucaristia para vos lembrardes de Mim. 
Não podemos passar sem ela, é o memorial de Deus. E cura 
a nossa memória ferida.

Cura, antes de mais nada, a nossa memória órfã. Vive-
mos numa época de tanta orfandade. Cura a memória órfã. 
Muitos têm a memória lesada por faltas de afeto e dolorosas 
deceções, vindas de quem deveria ter dado amor e, em vez 
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disso, tornou órfão o coração. Gostaríamos de voltar atrás 
e mudar o passado, mas não se pode. Deus, porém, pode 
curar estas feridas, introduzindo na nossa memória um amor 
maior: o d’Ele. A Eucaristia traz-nos o amor fiel do Pai, 
que cura a nossa orfandade. Dá-nos o amor de Jesus, que 
transformou um sepulcro, de ponto de chegada, em ponto de 
partida e da mesma maneira pode inverter as nossas vidas. 
Infunde-nos o amor do Espírito Santo, que consola, porque 
nunca nos deixa sozinhos e cura as feridas.

Com a Eucaristia, o Senhor cura também a nossa 
memória negativa, aquele negativismo que frequentemente 
se apodera do nosso coração. O Senhor cura esta memória 
negativa, que sempre faz vir ao de cima as coisas mal feitas 
e deixa-nos na cabeça a triste ideia de que não servimos para 
nada, que só cometemos erros, que nos fizeram «errados». Je-
sus vem dizer-nos que não é assim. Ele é feliz quando está na 
nossa intimidade e, sempre que O recebemos, lembra-nos que 
somos preciosos: somos os convidados esperados para o seu 
banquete, os comensais que Ele deseja. E não só porque é gen-
eroso, mas porque Se enamorou verdadeiramente de nós: vê e 
ama a beleza e o bem que somos. O Senhor sabe que o mal e 
os pecados não são a nossa identidade; são doenças, infeções. 
E Ele vem curá-las com a Eucaristia, que contém os anticor-
pos para a nossa memória doente de negativismo. Com Jesus, 
podemos imunizar-nos contra a tristeza. Continuaremos a ter 
diante dos olhos as nossas quedas, as canseiras, os problemas 
de casa e do trabalho, os sonhos não realizados; mas o seu 
peso deixará de nos esmagar, porque, na profundidade de nós 
mesmos, temos Jesus que nos encoraja com o seu amor. Aqui 
está a força da Eucaristia, que nos transforma em portadores 
de Deus: portadores de alegria, não de negativismo. Nós, que 
vamos à Missa, podemos perguntar-nos o que levamos ao 
mundo: as nossas tristezas, as nossas amarguras ou a alegria 
do Senhor? Fazemos a Comunhão e, depois, continuamos a 
reclamar, a criticar e a lamentar-nos? Mas isto não melhora 
coisa alguma, ao passo que a alegria do Senhor muda a vida.

Enfim a Eucaristia cura a nossa memória fechada. As 
feridas, que conservamos dentro, não criam problemas só a 
nós, mas também aos outros. Tornam-nos medrosos e des-
confiados: ao princípio, fechados; com o passar do tempo, 
cínicos e indiferentes. Levam-nos a reagir aos outros com 
insensibilidade e arrogância, iludindo-nos de que assim po-
demos controlar as situações; mas enganamo-nos! Só o amor 
cura o medo pela raiz, e liberta dos fechamentos que aprisio-
nam. É assim que faz Jesus, vindo ter conosco com mans-
idão, na fragilidade desarmante da Hóstia; assim faz Jesus, 
Pão partido para romper a carapaça dos nossos egoísmos; 
assim faz Jesus, que Se dá para nos dizer que só abrindo-nos 
é que nos libertamos dos bloqueios interiores, das parali-
sias do coração. O Senhor, oferecendo-Se a nós tão simples 
como o pão, convida-nos também a não desperdiçar a vida, 
correndo atrás de mil coisas inúteis que criam dependências 
e deixam o vazio dentro. A Eucaristia apaga em nós a fome 
de coisas e acende o desejo de servir. Levanta-nos do nosso 
estilo cómodo e sedentário de vida, lembra-nos que não so-
mos apenas boca a saciar, mas também as mãos d’Ele para 
saciar o próximo. Agora é urgente cuidar de quem tem fome 
de alimento e dignidade, de quem não trabalha e tem difi-
culdade em seguir para diante. E fazê-lo de modo concre-
to, como concreto é o Pão que Jesus nos dá. É precisa uma 
proximidade real; são necessárias verdadeiras correntes de 
solidariedade. Na Eucaristia, Jesus aproxima-Se de nós: não 
deixemos sozinho, quem vive ao pé de nós!

Queridos irmãos e irmãs, continuemos a celebrar o 
Memorial que cura a nossa memória (ao dizer aqui que cura 
a memória, recordemo-nos que é a memória do coração), 
este memorial é a Missa. É o tesouro que deve ocupar o pri-
meiro lugar na Igreja e na vida. E, ao mesmo tempo, redes-
cubramos a adoração, que continua em nós a ação da Missa. 
Faz-nos bem, cura-nos por dentro. Sobretudo agora, temos 
verdadeiramente necessidade dela.

Mensagem do Papa Francisco a Enfermeiros e Obstetras 
pelo Dia Internacional da Enfermeira

 Queridos irmãos e irmãs!
Celebramos hoje o Dia 

Internacional da Enfermeira, no 
contexto do Ano Internacional 
da Enfermeira e da Obstetra, 
proclamado pela Organização 
Mundial da Saúde. Neste mes-
mo dia, recordamos também o 
bicentenário do nascimento de 

Florence Nightingale, que deu início à enfermagem mod-
erna.

 Neste momento histórico, marcado pela emergên-
cia sanitária mundial provocada pela pandemia do vírus 

Covid-19, redescobrimos o papel de importância fundamen-
tal que desempenha a pessoa do enfermeiro, como também 
a da obstetra. Diariamente assistimos ao testemunho de cor-
agem e sacrifício dos profissionais de saúde, nomeadamente 
enfermeiras e enfermeiros, que, com profissionalismo, ab-
negação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, 
prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco 
da própria saúde. Prova disso mesmo é o alto número de 
profissionais de saúde que, infelizmente, morreram no fiel 
cumprimento do seu serviço. Rezo por eles – o Senhor con-
hece-os por nome um a um – e por todas as vítimas desta 
epidemia. O Senhor ressuscitado conceda a cada um a luz do 
Paraíso e, às suas famílias, o conforto da fé.
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Os enfermeiros sempre tiveram papel central na as-
sistência sanitária. No contato diário com os doentes, fazem 
experiência do trauma que o sofrimento provoca na vida 
duma pessoa. São homens e mulheres que optaram por dizer 
«sim» a uma vocação específica: ser bons samaritanos que se 
ocupam da vida e das feridas do próximo. Guardiões e ser-
vidores da vida, ao mesmo tempo que ministram as terapias 
necessárias, infundem coragem, esperança e confiança[1].

Queridas enfermeiras, queridos enfermeiros, a re-
sponsabilidade moral guie o vosso profissionalismo, que 
não se há de limitar aos conhecimentos técnico-científicos, 
mas aparecer constantemente iluminado pela relação huma-
na e humanizadora com o doente. «Ocupando-vos de mul-
heres e homens, crianças e idosos, em cada fase da sua vida, 
do nascimento à morte, estais comprometidos numa escuta 
contínua, destinada a compreender as exigências daquele 
doente, na fase que está a atravessar. Com efeito, diante da 
singularidade de cada situação, nunca é suficiente seguir um 
protocolo, mas é exigido um contínuo – e cansativo! – es-
forço de discernimento e de atenção a cada pessoa»[2]. 

Vós, assim como as obstetras, estais junto da pessoa 
nos momentos cruciais da sua existência – o nascimento e a 
morte, a doença e a cura –, para a ajudar a superar as situações 
mais traumáticas. Às vezes encontrais-vos ao lado dela quan-
do está a morrer, oferecendo-lhe conforto e alívio nos últimos 
momentos. Por esta vossa dedicação, estais entre «os santos 
de ao pé da porta»[3]. Sois imagem daquela Igreja «hospital 
de campanha» que dá continuidade à missão de Jesus Cris-
to: Ele aproximou-Se e curou pessoas que sofriam de todo o 
género de males e ajoelhou-Se a lavar os pés dos seus discípu-
los. Obrigado por este vosso serviço à humanidade!

Em vários países, a pandemia fez vir à luz também mui-
tas carências a nível da assistência sanitária. Por isso, apelo 
aos Responsáveis das nações de todo o mundo para que invis-
tam neste bem comum primário que é a saúde, reforçando as 
estruturas e empregando mais enfermeiros, para se garantir a 
todos um atendimento adequado, no respeito pela dignidade 
de cada pessoa. É importante reconhecer, com factos, o papel 
essencial que desempenha esta profissão no cuidado dos paci-
entes, nas atividades territoriais de emergência, na prevenção 

das doenças, na promoção da saúde, na assistência aos setores 
familiar, comunitário e escolar.

Os enfermeiros e as enfermeiras, bem como as ob-
stetras, têm direito e merecem ser melhor valorizados e co-
envolvidos nos processos que dizem respeito à saúde das 
pessoas e da comunidade. Está comprovado que investir ne-
les melhora os resultados em termos de assistência e saúde 
geral. Portanto, é necessário elevar o seu perfil profissional, 
fornecendo instrumentos adequados para a sua formação a 
nível científico, humano, psicológico e espiritual, bem como 
melhorar as suas condições de trabalho e garantir os seus di-
reitos, para que possam desempenhar com toda a dignidade 
o seu serviço.

Neste sentido, cabe uma função importante às Asso-
ciações dos profissionais de saúde, que, além de oferecer uma 
formação orgânica, acompanham individualmente os respeti-
vos aderentes, fazendo-os sentir-se parte dum único corpo e 
não os deixando jamais perdidos e sozinhos perante os desa-
fios éticos, económicos e humanos que a profissão comporta.

Agora dirigindo-me de forma particular às obstetras, 
que prestam assistência às mulheres grávidas e as ajudam a 
dar à luz os seus filhos, digo: o vosso trabalho conta-se entre 
os mais nobres que há, consagrado como está diretamente 
ao serviço da vida e da maternidade. Na Bíblia, quase ao in-
ício do livro do Êxodo (cf. 1, 15-21), ficaram imortalizados 
os nomes de duas parteiras heroicas: Chifra e Pua. Também 
hoje vos olha com gratidão o Pai celeste.

Queridos enfermeiros, queridas enfermeiras e obstet-
ras, que esta ocorrência coloque no centro a dignidade do 
vosso trabalho, em benefício da saúde da sociedade inteira. 
Por vós, pelas vossas famílias e por quantos assistis e cuida-
is, asseguro a minha oração e, de coração, concedo a Bênção 
Apostólica.

Roma, em São João de Latrão, 12 de maio de 2020.
 Francisco
 [1] Cf. Nova Carta dos Profissionais de Saúde, nn. 1-8.
[2] Francisco, Discurso aos membros da Federação Italiana das 

Ordens das Profissões de Enfermagem, 3/III/2018.
[3] Francisco, Homilia na Missa da Ceia do Senhor, 09/IV/2020.

Carta do Papa Francisco ao Presidente da Colômbia           
por Ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente

 A Sua Excelência, Senhor Iván Duque Márquez, Pres-
idente da República da Colômbia

Senhor Presidente!
Tenho o prazer de me dirigir a si, a todos os mem-

bros organizadores e aos participantes no Dia Mundial do 
Ambiente, que este ano deveria ter sido celebrado em Bo-
gotá, mas devido à pandemia de Covid-19, será realizado 
de forma virtual. É um desafio que nos recorda que, perante 
a adversidade, há sempre novas formas de estarmos unidos 

como uma grande família humana.
A proteção do meio ambiente e o respeito pela “biodi-

versidade” do planeta são questões que dizem respeito a to-
dos nós. Não podemos pretender ser saudáveis num mundo 
que está doente. As feridas causadas à nossa mãe terra san-
gram também em nós. O cuidado pelos ecossistemas precisa 
de um olhar para o futuro que não se limite apenas ao ime-
diato, procurando um lucro rápido e fácil; um olhar cheio de 
vida e que procure a preservação para benefício de todos.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/march/documents/papa-francesco_20180303_ipasvi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/march/documents/papa-francesco_20180303_ipasvi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200409_omelia-coenadomini.html
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A nossa atitude perante o presente do 
planeta deveria responsabilizar-nos e obri-
gar-nos a testemunhar a gravidade da situação. 
Não podemos ficar calados perante o clamor 
quando demonstramos os custos muito eleva-
dos da destruição e exploração do ecossistema. 
Não é tempo de continuar a olhar para o outro 
lado, indiferentes aos sinais de um planeta que 
está a ser saqueado e violado, por ganância de 
lucro e — muito frequentemente — em nome do progresso. 
Temos a oportunidade de inverter a marcha e de apostar num 
mundo melhor e mais saudável a legar às gerações futuras. 
Tudo depende de nós; se realmente o quisermos.

Celebrámos recentemente o quinto aniversário da Car-
ta Encíclica Laudato si’, que chama a atenção para o grito 
que chega a nós da mãe terra. Convido-vos também a par-
ticipar no ano especial que anunciei para refletir à luz deste 

documento. E, assim, todos juntos, tomar 
mais consciência dos cuidados e da proteção 
pela nossa casa comum, bem como dos nos-
sos irmãos e irmãs mais frágeis e descarta-
dos da sociedade.

Por fim, encorajo-vos nesta tare-
fa que assumistes, para que as vossas de-
cisões e conclusões sejam sempre a favor 
da construção de um mundo cada vez mais 

habitável e de uma sociedade mais humana, na qual haja es-
paço para todos e ninguém seja considerado a mais.

E, por favor, peço-vos que rezeis por mim. Que Jesus 
vos abençoe e que a Virgem Santa cuide de vós.

Cordialmente,
Francisco
Vaticano, 5 de junho de 2020

Encontro com uma Delegação de Participantes no Meeting In-
ternacional de Atletismo “We Run Together - Simul Currebant”

Biblioteca do Palácio Apostólico, 
quarta-feira, 20 de maio de 2020

Discurso improvisado
Mensagem
 Discurso Improvisado
 Agr  adeço a todos vós o trabalho 

que desempenhais: cada um faz algo pela 
comunidade, pelos outros. E esta é a alegria, não é verdade? 
A alegria de fazer algo pelos outros. E depois, como resulta-
do, recebe-se dos outros. Mas o que o Cardeal mencionou, a 
alegria de dar, de oferecer, de oferecer a beleza do desporto, 
a possibilidade de cada um: oferecer algo que tenho, para a 
alegria e a felicidade dos outros. E isto é bom, é uma atitude 
humana, criativa. E as pessoas oferecem até a vida pelos out-
ros: as mães pelos filhos, os pais pelos filhos, e muitos out-
ros... Dar aos outros algo que é meu. E vós dais aos outros a 
beleza, a beleza do desporto. Isto é importante: compreender 
como dar a beleza. Isto ajuda, pois o que fazeis não é um ex-
ercício, digamos assim, de prática de velocidade ou de jogos, 
não! Isto é verdade, mas há mais. É dar aos outros. O lema 
da associação é muito importante: não estais separados dos 
outros, “You run together”, correis juntos, juntos!

E há sempre uma atitude que encontramos no trecho 
do Evangelho, dos dois discípulos que correram ao sepulcro 
de Jesus, na manhã da Ressurreição (cf. Jo 20, 3-6). O mais 
novo [João] chega primeiro, e o mais velho [Pedro] fica para 
trás. Mas há sempre o respeito de esperar o outro. E existe 
uma antiga regra medieval para os peregrinos, para quem 
fazia peregrinações a santuários na Idade Média — ainda 
hoje, pensemos por exemplo em Santiago de Compostela — 
uma regra que diz: é preciso caminhar ao ritmo do mais fra-

co, daquele que caminha mais devagar. 
“Não, eu vou primeiro...”. Não. É preci-
so ir ao ritmo. Como fez João: sim, che-
gou primeiro, mas aguardou o outro. É 
algo muito bom que, como humanidade, 
devemos aprender: ir ao ritmo das pes-
soas que têm outro passo, ou pelo menos 
considerá-las e integrá-las no nosso rit-

mo. Obrigado, obrigado por tudo isto! E agora gostaria de 
fazer um... sejamos francos: um discurso. Assim, a todas 
as associações, a todos vós, para que permaneça como uma 
mensagem a todos os presentes neste encontro convosco.

Mensagem 
 Prezados amigos e amigas desportivos! 
Amanhã, 21 de maio, ter-se-ia realizado em Castel 

Porziano o encontro internacional de atletismo “We Run 
Together — Simul Currebant”. Campeões olímpicos teriam 
corrido — pela primeira vez — com atletas paraolímpicos, 
atletas com deficiência mental e com refugiados, migrantes 
e prisioneiros, que seriam também juízes da competição. To-
dos juntos e com igual dignidade. Um testemunho concreto 
do modo como o desporto deveria ser: isto é, uma “ponte” 
que une mulheres e homens de diferentes religiões e cul-
turas, promovendo inclusão, amizade, solidariedade e edu-
cação. Ou seja, uma “ponte” de paz.

Amanhã não se poderá correr com as pernas, mas pod-
er-se-á correr com o coração. A “alma” deste Encontro inclu-
sivo é solidária: correr juntos. E assim os numerosos atletas que 
aderiram — e que, com prazer, eu teria encontrado pessoal-
mente — colocarão à disposição alguns objetos e experiências 
desportivas para uma iniciativa de beneficência. Toda a receita 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/may/documents/papa-francesco_20200520_atletica.html#DISCURSO_IMPROVISADO
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/may/documents/papa-francesco_20200520_atletica.html#MENSAGEM
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será destinada aos profissionais de saúde dos Hospitais “Papa 
João XXIII” de Bergamo e da “Fondazione Poliambulanza” de 
Brescia, ambos símbolos da luta contra a pandemia que atin-
giu o planeta inteiro. Trata-se de uma iniciativa para ajudar e 
agradecer às enfermeiras, aos enfermeiros e ao pessoal hospi-
talar. São heróis! Todos eles vivem a sua profissão como uma 
vocação, heroicamente, arriscando a própria vida para salvar os 
outros. Jesus disse: «Ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a sua vida pelos outros» (cf. Jo 15, 13). 

Estou feliz que esta iniciativa seja promovida por Ath-
letica Vaticana, uma realidade que dá testemunho concreto, 
nas ruas e no meio das pessoas, da solidariedade do desporto. 
O primeiro gesto de Athletica Vaticana consistiu em acolher 
como atletas “honorários” alguns jovens migrantes e uma 
menina com uma grave doença neurodegenerativa. Hoje vi-
eram aqui para me encontrar.

Com Athletica Vaticana, colaboram para esta iniciativa 
as “Chamas Amarelas”, o Grupo Desportivo da Polícia Fiscal 
e o “Pátio dos Gentios”, estrutura do Pontifício Conselho para 
a Cultura que promove o encontro e o diálogo entre crentes e 
não-crentes. Todos demonstraram sempre uma sensibilidade 
particular pelas necessidades reais das pessoas: em especial pe-
las famílias assistidas pelo Dispensário pediátrico Santa Marta, 
ativo aqui no Vaticano há quase cem anos. Além deles, neste 
projeto desportivo inclusivo e para todos, colabora também o 
Comité Regional da Federação italiana de atletismo do Lácio.

Encorajo-vos, caras amigas e amigos atletas, a viver 
cada vez mais a vossa paixão como uma experiência de uni-
dade e solidariedade. Precisamente os verdadeiros valores 
do desporto são deveras importantes para enfrentar este tem-
po de pandemia e, acima de tudo, o difícil reinício. É com 
este espírito que vos convido a correr, juntos, a corrida da 
vida. Obrigado por tudo o que fazeis!

Carta do Papa Francisco ao Reitor da Pontificia                     
Universidade São Tomás de Aquino 

Ao amado irmão Michał Paluch, O.P.
Reitor da Pontifícia Universidade de 

S. Tomás de Aquino
Sobre a inauguração do Instituto de 

Cultura São João Paulo II
No dia em que se celebra o centenário 

do nascimento de São João Paulo II, o aluno 
mais ilustre desta Universidade, inaugura-se 
no Angelicum, na Faculdade de Filosofia, o 
Instituto de Cultura a ele intitulado. Desejo manifestar o meu 
apreço por esta iniciativa e dirigir uma cordial saudação a toda a 
comunidade académica e a quantos se reuniram para o evento, 
em particular aos representantes das duas Fundações polacas, 
Futura Iuventa e Saint Nicholas, que apoiam o novo Instituto. 

Ele tem como finalidade principal a reflexão sobre a 
cultura contemporânea. Com este objetivo, os promotores ten-
cionam valer-se da colaboração dos mais eminentes filósofos, 
teólogos, homens e mulheres de cultura, na sua mais ampla 
expressão. E desta obra São João Paulo II é muito inspirador 
como primeiro e mais importante artífice, com a herança rica 
e multiforme que deixou e, antes ainda, com o exemplo do seu 
espírito aberto e contemplativo, apaixonado por Deus e pelo 
homem, pela criação, pela história e pela arte. 

As suas várias experiências de vida, entre as quais no-
meadamente os dramas epocais e os sofrimentos pessoais, 
interpretados à luz do Espírito, levaram-no a desenvolver 
com singular profundidade a reflexão sobre o homem e as 
suas raízes culturais, como referência imprescindível para 
todo o anúncio do Evangelho. Com efeito, na sua primei-
ra Encíclica escreveu: «Aproximamo-nos também de todas 
as culturas, de todos os conceitos ideológicos e de todos os 
homens de boa vontade. E aproximamo-nos com aquela es-
tima, respeito e discernimento que, desde os tempos apos-
tólicos, distinguiam a atitude missionária e do missionário. 

Basta-nos recordar São Paulo e, por exemp-
lo, o seu discurso no Areópago de Atenas. A 
atitude missionária começa sempre por um 
sentimento de profunda estima para com aq-
uilo “que há em cada homem”, por aquilo 
que ele, no íntimo do seu espírito, elaborou 
quanto aos problemas mais profundos e im-
portantes; trata-se do respeito para com aq-
uilo que nele operou o Espírito, que “sopra 

onde quer”» (Redemptor hominis, 12; cf. Discurso à Unes-
co, 2 de junho de 1980). 

Temos necessidade de manter viva esta atitude, se quiser-
mos ser Igreja em saída, Igreja que não se contenta com preser-
var e administrar o que já existe, mas quer ser fiel à sua missão. 

Estou muito feliz por esta iniciativa se realizar na Uni-
versidade de S. Tomás de Aquino. Com efeito, o Angelicum 
hospeda uma comunidade académica constituída por profes-
sores e estudantes do mundo inteiro e é um lugar adequado 
onde interpretar os importantes desafios das culturas de hoje. 
A tradição da Ordem Dominicana, com o seu importante pa-
pel que desempenha na reflexão racional sobre a fé e o seu 
conteúdo, articulada de forma magistral pelo Doutor Angéli-
co, não pode deixar de favorecer este projeto, a fim de que se 
distinga pela coragem da verdade, pela liberdade de espírito 
e pela honestidade intelectual (cf. São Paulo VI, Carta Apos-
tólica Lumen Ecclesiae, 20 de novembro de 1974, n. 8; São 
João Paulo II, Encíclia Fides et ratio, 43).

Com estes votos, estimado Irmão, renovo-lhe o meu 
encorajamento e gratidão, assim como àqueles que deram 
vida ao novo Instituto. Aos professores, alunos e funcionári-
os, desejo bom trabalho e concedo-lhes de coração a Bênção 
Apostólica.

Roma, São João de Latrão, 18 de maio de 2020. 
 Francisco

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/la/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19741205_lumen-ecclesiae.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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Homilia de Dom Rodolfo, Arcebispo de Passo Fundo,      
nas exéquias de Dom Pedro Ercílio Simon

(Ver notícia adiante) 
Por força das circunstâncias, te-

mos que realizar as Exéquias de Dom 
Pedro Ercílio Simon num período muito 
breve. O Cerimonial dos Bispos diz que 
“na celebração das exéquias, observe-se 
em tudo nobre simplicidade”. Creio que 
isto confira plenamente com o modo de 
pensar, viver e ser de Dom Ercílio. Quem 
o conhece de longa data, certamente, 
poderá confirmar isto.

 A minha homilia vai trazer presente o dia da sua 
ordenação episcopal acontecida no dia 30 de dezembro de 
1990. É a metade do seu ministério, pois poucos dias an-
tes tinha celebrado os 25 anos de padre. Depois exerceu o 
ministério episcopal até 2012.

 A Arquidiocese de Passo Fundo, neste dia que nos 
despedimos de Dom Ercílio, eleva um hino de gratidão. 
Quase toda sua vida coincide com a Arquidiocese de Pas-
so Fundo, desde que a família se mudou para Sertão, de-
pois toda a sua trajetória vocacional e ministerial aconte-
ceu vinculada a Passo Fundo. Como padre e bispo, exerceu 
as mais diferentes funções. Como padre, realizou todas as 
funções e encargos possíveis - foi nomeado para a formação 
no Seminário, foi pároco em várias paróquias, Coordenador 
de Pastoral, assessor de Pastorais, Professor na ITEPA facul-
dades, Vigário Geral, membro de Conselhos e do Colégio de 
Consultores e presidente das Obras Sociais Lucas de Araújo, 
Leão XIII, Caritas e Fundação Rádio Planalto. Como bispo, 
foi coadjutor, bispo diocesano e arcebispo.

 Especialmente, para nós bispos e presbíteros, Dom 
Ercílio experimentou as alegrias, as dores de cada uma de-
stas funções. Ao ser nomeado para tantas tarefas diferentes 
mostra as suas múltiplas qualidades e competências, além do 
grande amor pela Igreja e obediência aos seus superiores.

 Vale destacar outra habilidade que é a conservação 
da memória da Arquidiocese; cito somente os livros: Uma 
diocese chamada Passo Fundo, de 2005, que recolhe infor-
mações de todas as paróquias e o livro “Nossos Padres, nos-
sos heróis”. 

O lema episcopal de Dom Pedro Ercílio é: “EM NOME 
DE JESUS”.  Vou recordar o que está escrito no livrinho de 
ordenação episcopal de 30/12/1990. São palavras dele: 

“Os ministérios na Igreja são exercidos “em nome de 
Jesus” (Atos 3,6) e não em nome do ministro. É em nome de 
Jesus que o novo bispo se apresenta.

Jesus Cristo continua a confiar em seus seguidores e 
apesar da fragilidade dos homens os envia em seu nome, as-
sim como enviou os doze apóstolos. Hoje, no limiar do ter-
ceiro milênio, continua a entregar a mesma missão a todos os 

cristãos, vocacionados desde o batismo 
e, de modo especial, confia esta missão 
aos bispos, sucessores dos apóstolos.

A pregação de hoje e de sempre 
consiste em anunciar o nome de Jesus 
Cristo, caminho, verdade e vida, sua pes-
soa e sua proposta. Anunciar Jesus Cris-
to é dimensão essencial do apostolado do 
cristão, especialmente do bispo.

A comunidade se reúne em nome 
de Jesus. Ser pastor da comunidade é reuni-la em nome de 
Jesus Cristo, ajudando-a a viver no amor.

A função sacerdotal através do culto de adoração ao 
Senhor e através dos sacramentos é exercida em nome de 
Jesus. A liturgia, em união com o bispo, é grande hino de 
louvor a Deus e excelente meio de santificação dos homens. 
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, é dado todo o louvor à 
Trindade Santa e chega aos homens a graça de Deus.  “Jesus 
Cristo é o centro do cosmos e da história” (João Paulo II)

O papa Francisco tem insistido reiteradas vezes na 
mesma verdade: “o compromisso de todos para um pro-
grama pastoral que evoque o essencial e esteja bem centrado 
no essencial, ou seja, em Jesus Cristo”.

O Evangelho das Bem-aventuranças lido nesta missa, 
nos lembram a essência do cristianismo. Elas são a vida de 
Jesus Cristo. São o projeto do Reino de Deus que o mundo 
tem dificuldade para entender, mas não podemos deixar de 
anunciar.

No histórico de Dom Ercílio apareceram as muitas 
funções que exerceu, mas ele tinha claro que tudo isto foi 
feito “em nome de Jesus”. 

Concluo com o brasão, deixando dom Ercílio falar: 
“Um caminho sinuoso atravessa um campo verde rumo ao 
sol brilhante que de um lado apresenta raios e de outro um 
campo escuro. Um cajado em forma de cruz se antepõe e 
tem aos seus pés o lema: EM NOME DE JESUS.

A missão do pastor, Sacerdote e Profeta que o bispo 
exerce em nome de Jesus (lema) é expressa pelo cajado em 
forma de cruz (serviço). O bispo deve conduzir os irmãos 
em meio às alegrias, dificuldade e esperanças (caminho sin-
uosos atravessando o campo verde) rumo ao Cristo (sol). 
Cristo já é vitorioso (raios de sol) mas ainda não implantou 
a plenitude de seu Reino (campo escuro ao lado do sol), que 
precisa da ação de seus seguidores”. 

Ontem, na Solenidade de Pentecostes concluímos o 
Tempo Pascal, no qual reafirmamos cotidianamente a fé no 
ressuscitado. Hoje entregamos Dom Ercílio ao Pai na fé da 
ressurreição. Que o Senhor misericordioso o acolha no seu 
Reino Eterno.
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Excelentíssimos e Reverendíssimos Arce-
bispos e Bispos aqui presentes;

Reverendíssimos e amados Presbíteros e 
Diáconos. Estimados Religiosos e Religiosas e 
Seminaristas Diocesanos;

Excelentíssimo Senhor Pe. Antonio Val-
entini Neto – Administrador Diocesano de Erex-
im;

Excelentíssimas Autoridades Civis: Pre-
feito Municipal de Cascavel, Sr. Leonaldo Paranhos, aqui representado 
pelo Sr. Márcio Ribeiro e o Prefeito Municipal de Anahy, Sr. Carlos 
Reis e esposa, Sra. Leni Reis;

Queridos familiares e amigos do nosso ordenando;
Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta Catedral Metro-

politana de Cascavel e os que nos ouvem pela Rádio Colméia, pelas 
Rádios de Erechim – RS e os que nos assistem pelo Youtube e Face-
book.

“Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos: 
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes 
ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: “vinde após mim, e eu 
farei de vós pescadores de homens”. Então, imediatamente, eles deix-
aram as redes e o seguiram” (Mt 4,18-20).

“Jesus subiu à montanha e chamou os que ele mesmo quis; e 
foram até ele. Então constituiu doze para estarem com ele e para en-
viá-los a anunciar” (Mc 3, 13-14).

“Esta missão divina confiada por Cristo aos Apóstolos deverá 
durar até o fim dos séculos (Mt 28,20), já que o Evangelho que eles de-
vem transmitir é para a Igreja em todo o tempo a fonte de toda a vida. 
Por isso, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores nesta sociedade 
hierarquicamente ordenada” (LG nº. 20).

Monsenhor Adimir, Jesus escolhe os seus Apóstolos, após um 
momento profundo de oração com o Pai, e livremente quem Ele quis. 
Não se tratou de uma seleção casual e nem ocasional, mas muito bem 
pensada e meditada na oração. Nenhum se apresentou por si mesmo. 
Também nenhum pediu para ser escolhido Apóstolo. Assim se pas-
sou contigo. Você não escreveu ao Papa para ser Bispo. No dia 30 
de março, segunda-feira, por volta das 9h, o Núncio Apostólico, Dom 
Giovanni D’Aniello, telefonou para mim e pediu-me para que entrasse 
em contato com você e comunicasse que o Papa Francisco escolheu-o 
para ser Bispo Diocesano de Erexim – RS. Chegando no Escritório 
Paroquial, encontrei-o atendendo seus paroquianos. Comuniquei-o da 
escolha. Quantas coisas passaram pela sua cabeça! Eu precisava da re-
sposta para comunicar ao Núncio Apostólico. Você, que sempre disse 
aos seus formandos que o Plano de Vida pertence a Deus e não a vocês. 
Até que ouvi: aceito. Prontamente, liguei para o Núncio Apostólico, 
ficou muito feliz e disse para você, a divulgação será no dia 15 de 
abril às 12h de Roma, devendo ficar protegido pelo Segredo Pontifício 
até essa data. Que Quaresma! Que Semana Santa! Que Tríduo Pascal! 
Tudo em silêncio até o dia da divulgação.

Certamente surgiram muitos questionamentos sobre a Igre-
ja que lhe foi confiada, seu presbitério, seu povo... o que esperam de 
mim... será que conseguirei corresponder com suas exigências?

Sabemos que não existe Diocese perfeita, clero perfeito, povo 
ideal... Sabemos, também, que não existe o Bispo de ouro que satis-
faça a todos a quem ele é enviado. Conhecemos, graças a Deus mel-
hor que os outros, as nossas limitações. Os desafios tornam-se, então, 
mais fortes e exigentes. Não há escola, não há parâmetros, não há 
modelo ideal para um Bispo novo. Cada um de nós é mais ou menos 

direcionado conforme suas experiências de vida e 
ministérios exercidos e os modelos concretos de 
Bispo que conheceu.

“para desempenhar tão elevadas funções, 
os Apóstolos foram enriquecidos por Cristo com 
especial efusão do Espírito Santo, que desceu so-
bre eles; e eles, pela imposição das mãos, entre-
garam a seus colaboradores esse dom espiritual 
(1Tm 4,14; 2Tm 1,6-7), que foi transmitido até 
vós na consagração episcopal. Então, o Santo 

Sínodo ensina que pela consagração episcopal se confere a plenitude 
do Sacramento da Ordem, que, tanto na tradição litúrgica da Igreja 
como na voz dos Santos Padres, é chamado de sumo sacerdócio e ápice 
do sagrado ministério. A consagração episcopal, porém, juntamente 
com o múnus de santificar, confere também os poderes de ensinar e de 
governar, mas que, por sua natureza, só podem ser exercidos em co-
munhão hierárquica com a Cabeça e os membros do Colégio” (LG 21).

Caríssimos irmãos e irmãs, acolhei com alegria e gratidão este 
nosso irmão, que nós Bispos, com a imposição das mãos, hoje asso-
ciamos ao Colégio Episcopal. Recordai-vos das palavras de Jesus aos 
Apóstolos: “Quem vos ouve, ouve a mim, quem vos rejeita, rejeita a 
mim; e quem me rejeita, rejeita Aquele que me enviou”.

Monsenhor Adimir, reflita que foi escolhido entre os homens: 
não esqueça jamais as suas raízes; a sua mãe (Leonor Maggioni Maza-
li), seu pai que está na glória celestial (Mário Mazali) e seus irmãos: 
Dislei Aparecida e Odair Antonio (irmão gêmeo).

“Episcopado” é o nome de um serviço, não de uma honra, 
porque ao Bispo compete mais servir que dominar, segundo o manda-
mento do Mestre: “Aquele que entre vós é o maior, torne-se como o 
último, e o que governa seja como o servo”. O Bispo é servidor, pastor, 
pai, irmão, jamais um mercenário.

Ame com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus lhe 
confia. Em primeiro lugar, os presbíteros e os diáconos, seus colab-
oradores. O próximo, mais próximo, do Bispo são os sacerdotes e os 
diáconos. Quando o buscam possam encontrá-lo logo, sem burocracia: 
diretamente. Mas também seja próximo dos religiosos e religiosas, dos 
pobres, dos indefesos, peregrinos, imigrantes, doentes e idosos.

Você escolheu este Lema: “Sal da terra e luz do mundo”. Salgar 
e iluminar são duas ações próprias do discípulo de Jesus: com o sal, 
o discípulo enche de sabor as realidades deste mundo, não se permite 
cair no pessimismo da rotina insossa, mas a tempera com alegria e dis-
posição. Sendo luz, o discípulo ilumina as consciências com o anúncio 
de Cristo, trazendo cor e vida a todas as realidades. É próprio de quem 
é luz cantar com a Igreja: “ó noite, ó trevas, ó nuvem, não mais fiqueis 
aqui, já surge a doce aurora, o Cristo vem, parti!”

Em nome da Igreja, particularmente desta Arquidiocese de Cas-
cavel, que tanto ama, Deus seja louvado pelo seu sim e muito obrigado 
por tudo que fez por esta Arquidiocese. Estamos felizes, porque sabe-
mos que nossa missão transcende um espaço geográfico e para onde 
vai, estará dando continuidade a sua missão, servindo a mesma Igreja 
de Cristo que tanto amamos.

Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nossa Arquidio-
cese e São José, padroeiro da Diocese de Erexim, intercedam a Deus 
para que o seu ministério seja regado de amor e encanto, fecundo em 
bênçãos e graças.

Amém!
Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Cascavel
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 Minha saudação a todos os irmãos no epis-
copado, presbíteros, diáconos, consagrados e consa-
gradas, seminaristas, familiares e leigos. Prefeito de 
Cascavel aqui representado e de Anahy.

Gostaria de manifestar meu sentimento em 
uma palavra: GRATIDÃO. Palavra simples, mas que 
expressa o reconhecimento de tudo o que temos e so-
mos. Um olhar para história e a certeza de que não 
caminhamos sozinhos e o que somos e tudo o que 
fazemos é a soma de esforços de muitas mãos conhecidas e até descon-
hecidas.

1. Gratidão a Deus pelo dom da Vida. À minha mãe aqui presente 
e meu pai já com Deus pelo amor a mim sempre dedicado. Pelo dom da 
Vocação desde criança, mas amadurecida ao longo dos anos; 

2. A todos os meus familiares, pelo carinho e pelo apoio em todos 
os momentos, particularmente minha irmã e meu irmão.

3. Gratidão aos senhores arcebispos, bispos, padres e diáconos que 
mesmo em meio a esta pandemia, não mediram esforços para aqui estar. 
De modo especial, gratidão a Dom Mauro pela confiança em mim depos-
itada, que com grande carinho me deu apoio, me orientou e com alegria 
aceitou presidir esta ordenação (sou o quinto bispo que ele ordena), tam-
bém em sua pessoa agradecer por tudo o que recebi ao longo destes mais 
de 27 anos de ministério nesta arquidiocese de Cascavel.

4. Ao Prefeito Municipal de Cascavel – Leonaldo Paranhos aqui 
representado pelo Sr. Márcio Ribeiro e de Anahy – Carlos Reis e esposa 
pela presença e apoio.

5. Gratidão a Dom Lúcio e Dom Nélio pela amizade e pela 
caminhada feita, ao longo de tantos anos, nas mais diversas situações do 
ministério e da vida, pelo companheirismo e partilha de vida.

6. Aos irmãos do presbitério da Arquidiocese de Cascavel pela am-
izade e convivência no ministério e também de outras dioceses, amigos 
com quem partilhamos a mesma causa e a mesma missão, muitos que 
foram formandos.

7. Gratidão aos consagrados e consagradas pelo testemunho de 
vida e especialmente a quem pude acompanhar na orientação de retiros 

e cursos de formação; Seminaristas com quem tive 
a alegria de conviver também durante as aulas até o 
ano passado;

8. ratidão a todas as lideranças e comunidades 
desta Arquidiocese, em especial das comunidades 
onde vivi meu ministério.

9. Aos colegas professores e funcionários da 
Famipar e todos que lá passaram como estudantes 
pela amizade, pelo aprendizado e crescimento par-

tilhado;
10. Gratidão à Pastoral Familiar com quem tive a alegria de tra-

balhar nestes últimos anos e pela amizade construída, na Arquidiocese, no 
Regional junto com Dom Bruno, grande referencial desta Pastoral e tam-
bém em algumas atividades com Dom Ricardo e equipe nacional. Muito 
obrigado pela oportunidade de aprendizado e crescimento neste trabalho. 

11. Diocese de Erexim, aqui representada, pelo carinho manifes-
tado desde a minha nomeação e todo o trabalho já realizado também em 
vista da posse dia 12 de julho; particularmente quero agradecer ao Pe. An-
tonio que tem partilhado as preocupações e a realidade da Diocese como 
administrador diocesano. Irei para somar na grande missão evangelizadora 
da Igreja Particular de Erexim, “a partir da escuta e da vivência da Palavra 
de Deus, alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma Igreja Diocesana 
de comunhão e participação, em saída, rumo à plenitude” (Objetivo ger-
al). E parafraseando Santo Agostinho: “Para vós sou bispo, convosco sou 
cristão” digo, “Para vós sou bispo, convosco quero ser um irmão a somar 
na missão”. 

12. Ao Monsenhor Reginei e à Comunidade da Catedral pela acol-
hida, dedicação e empenho na preparação desta ordenação; Equipe do 
CEP, CPP, Liturgia, Canto e outros. 

13. A todos e a cada um, minha gratidão que será sempre expressa 
em minhas orações para que o Bom Deus lhes conceda saúde e paz. Mas 
ao concluir, tenho ainda a ousadia de fazer um pedido: rezem por mim e 
pelo ministério que ora acabo de assumir, para que eu tenha sempre um 
coração de pastor a exemplo do próprio Cristo, e que eu possa viver cada 
dia e em todos os lugares, o que expresso em meu lema presbiteral e agora 
também episcopal: Ser “Sal da terra e Luz do Mundo”. Amém!

Saudação do Representante do Clero de Cascavel
Saúdo nosso Arcebispo Dom Mauro; Arcebispo Eméri-

to Dom Lúcio; Dom Nélio, bispo diocesano da Diocese de Jataí 
– GO. Saudando-os, saúdo os demais bispos presentes. Os irmãos 
no ministério presbiteral, diáconos, seminaristas, consagrados (as). 
Saúdo também as autoridades civis presentes e aos familiares de 
Dom Adimir.

 Hoje a Igreja particular de Cascavel alegra-se por mais 
um membro de seu presbitério ter sido escolhido e elevado ao 
ministério episcopal e rende graças a Deus pela vida e vocação de 
Dom Adimir. Em nome dos presbíteros de nossa Arquidiocese o 
parabenizamos e desejamos que seu ministério episcopal junto ao 
povo da Diocese de Erexim – RS seja fecundo. Permita-me ainda 
dizer, com as letras de seu nome, pelo qual podemos afirmar:

Acolheu o
Dom
Inspirador e
Missionário de
Ireneu para ensinar a
Riqueza da doutrina cristã.

 Santo Ireneu foi, antes de tudo, 
um homem de fé e pastor. Que ele seja 
seu intercessor, e que também possa 
encontrar inspiração no Bom Pastor 
para ser um epíscopo irrepreensível, 
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro 
e pronto a ensinar e a defender a ver-
dadeira doutrina contra os ataques de 
ideologias que distorcem os valores do 
reino de Deus e possa expor com clare-
za a verdade da fé.

 Aos representantes da Diocese de Erexim posso dizer que 
vocês estão recebendo um grande presente de Deus, pois seu agora 
Bispo é um homem próximo e disposto para o trabalho.

 Concluo, citando uma frase que no tempo em que era pro-
fessor e formador na teologia, ficou gravada em nós, quando o tem-
po não permitia concluir algum conteúdo: “Considere isto matéria 
dada”. E como dizia Santo Ireneu: “A glória de Deus é o homem 
vivo e a vida do homem é a visão de Deus”. Muito obrigado.

Pe. Josemar José Weizenmann
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Em tempo de pandemia, confirmar e irradiar a esperança
A Voz da Diocese (17/5/2020)

Na luta da vida, se diz que a espe-
rança é a última que morre. É expressão 
que revela a segurança dos quem cultivam 
fé firme e a resistência dos pobres e sua 
ilimitada confiança em Deus. Mas nas di-
ficuldades maiores da vida, mesmo quem 
não cultiva a fé, não reza ordinariamente, 
busca a força de Deus. Recente pesquisa na 
Inglaterra revela que, diante da emergên-
cia da covid-19, 2.6 de milhões de britânicos rezaram pela 
primeira vez e outros 5 milhões, que não participavam de 
cerimônias religiosas, agora o fazem através dos meios de 
comunicação, sobretudo das transmissões da missa. 

A esperança é a força que impulsiona a vida. Ela é 
virtude teologal. Uma das três virtudes teologais: fé, espe-
rança e caridade. Fé como adesão a Deus, aceitação de seu 
mistério trinitário, de seu amor de Pai, da encarnação de seu 
Filho, da presença do Espírito Santo no mundo, continuando 
a obra de Cristo. Esperança como força que nos faz peregri-
nar como se víssemos o invisível, na certeza da construção 
do Reino, que este mundo pode ficar do jeito que Deus quer e 
que, na fidelidade e perseverança, teremos vida em plenitude 
na eternidade. Caridade que nos abre ao amor a Deus acima 
de tudo e aos irmãos como a nós mesmos; que faz colocar 
ternura e misericórdia nas relações humanas, superando a 
injustiça, a opressão, a dominação, a exploração.

Ela é a âncora da vida. O navio quando chega ao porto, 
tem na âncora o seu ponto de apoio para a realização dos pro-
cedimentos necessários. Nosso ponto de apoio é a fé, é a es-
perança, que nos fazem antever o novo céu e a nova terra, nos 
asseguram que Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos, 
como nos fala o livro do Apocalipse. No meio das provações, 
como esta do Coronavírus, a pessoa de fé lança a âncora que 
lhe dá segurança, a esperança viva que está em seu coração. 

Na esperança, em meio aos sofrimentos, podemos su-
perar atitudes negativas, completamente opostas entre si: a 

revolta e a resignação. Com fé e esperança, 
vivemos a única atitude digna e engrande-
cedora que é, em Cristo, assumir a cruz, 
que representa todo tipo de provações. 
Nelas, podemos comprovar qual é “a razão 
de nossa esperança”, como nos exorta São 
Pedro em sua carta; “esperança que não 
decepciona”, como diz São Paulo, na carta 
aos Romanos.

O eminente Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns que foi 
bispo auxiliar e Arcebispo de São Paulo e baluarte na defesa 
dos direitos humanos, especialmente no tempo da ditadura, 
falecido no dia 14 de dezembro de 2016, tinha como lema: 
“De esperança em esperança”. E todos nós vivemos de espe-
rança em esperança. 

As provações, como esta do Coronavírus, covid-19, 
são oportunidades para confirmar e testemunhar nossa es-
perança. Nosso Papa Francisco, sempre muito próximo e 
paternal neste momento, na mensagem à cidade de Roma e 
ao mundo (urbi et orbi) extraordinária do dia 27 de março, 
disse que, em meio a esta “tempestade”, Deus nos convida a 
despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de 
dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo 
parece naufragar. Exortou-nos a não apagar a mecha que 
ainda fumega, conforme o profeta Isaías (42,3), que nunca 
adoece, e a deixarmos que reacenda a esperança. 

Na mensagem de Páscoa, Francisco lembrou que na 
vigília pascal ressoou forte a voz da Igreja a proclamar num de 
seus hinos: “Cristo, minha esperança ressuscitou”. Ressaltou 
que este anúncio irradia um contágio diferente, a certeza da 
vitória do amor sobre a raiz do mal, é o contágio da esperança.  

Possamos, pois, reavivar a esperança, irradiando este 
desejável contágio, que não é fórmula mágica, mas força in-
dispensável para a vida voltar à sua normalidade. 

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

O zelo pela correta comunicação
A Voz da Diocese (24/5/2020)

Uma das características do ser humano 
é a capacidade e a necessidade de se comu-
nicar, com o paradoxo de nem sempre con-
seguir fazê-lo como gostaria. Toda pessoa 
gosta e sente necessidade de contar e ouvir 
experiências, transmitir e ouvir histórias. 

Antes da era da imprensa e de todos os outros mei-
os posteriores de comunicação, a história das famílias, dos 
grupos humanos era transmitida oralmente de geração em 
geração. Na fé cristã, falamos de história da salvação, a ini-
ciativa de Deus de revelar-se próximo ao ser humano, man-

ifestando-lhe seu amor, estabelecendo com 
Ele uma aliança, indicando-lhe o caminho da 
realização plena que tanto busca, culminando 
com a encarnação de seu Filho que assumiu 
em tudo a condição humana, menos o pecado. 
A Bíblia, que relata esta manifestação divina, 

tem algumas recapitulações do passado e muitas histórias 
para transmitir ensinamentos. Santo Estêvão, primeiro már-
tir da fé cristã, recorda diversos momentos do passado do 
povo até Cristo. O profeta Natã, por meio de uma história, 
a do rico que tinha ovelhas e gado em abundância, mas que 
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usurpou a única ovelhinha de um pobre para oferecer re-
feição a um visitante, desmascara o adultério do rei Davi, 
que tomara a mulher de um de seus comandantes, fazendo-o 
perecer numa batalha. O próprio Cristo se vale de histórias, 
as parábolas para manifestar o Reino de Deus.

Pois o Papa Francisco dedica sua mensagem para o 
54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, neste domin-
go, coincidindo com a solenidade da Ascensão de Cristo ao 
céu, justamente à importância da narração para que se possa 
guardar na memória os fatos relevantes da vida, conduzida 
por Deus.  Ele se inspira no livro do Êxodo (10,2), segundo o 
qual Deus indica a Moisés os passos para libertar o povo da 
“casa da servidão” e como tornar conhecida esta sua inter-
venção: contar aos filhos e netos como Ele (Deus) realizou 
seus prodígios e para que soubessem que Ele é o Senhor. 

Francisco observa de início que, para não nos perd-
ermos, “precisamos respirar a verdade das histórias boas, 
histórias que edifiquem, e não as que destruam, histórias que 
ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos 
juntos”. Continua referindo-se à confusão de vozes e men-
sagens que nos rodeiam e aponta para a necessidade de uma 
narração humana, que fale da beleza que carregamos e saiba 
olhar o mundo e os acontecimentos com ternura e revele os 
laços que nos unem uns aos outros. 

Esta breve, mas profunda introdução do Papa à sua 
mensagem recorda a atitude indispensável diante do que se 
quer contar, do que se conta e do que se passa adiante, es-
pecialmente nas redes sociais. Vale a pena lembrar as três 
peneiras de Sócrates, filósofo grego, quando alguém o pro-
curou ansioso para contar-lhe algo sobre um amigo comum. 
O sábio pediu para ver primeiro se o fato passaria por três 
peneiras: - É absolutamente verdade o que quer contar-me? 
- Gostaria que outros contassem de você algo semelhante ao 
que quer me transmitir? É mesmo necessário contar-me o 
fato que tem a relatar e passá-lo adiante? O interlocutor con-
cluiu que não sobrava nada do que tinha a referir. E o sábio 
arrematou: quando algo passar pelas três peneiras, conte e 
todos se beneficiarão. Se não passar, esqueça e enterre, será 
uma fofoca a menos a envenenar o ambiente e a semear dis-
córdias. 

Devemos todos e sempre ter muito discernimento em 
relação a tudo o que se comunica, sabendo conferir e guardar 
o que for bom, como recomenda São Paulo (I Tes 5,20). Do 
contrário, estaremos entre aqueles que espalham tanta coisa 
pestilenta, especialmente nas redes sociais. 

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

A força edificante da gentileza
A Voz da Diocese (31/5/2020)

Na solenidade de Pentecostes, neste 
último domingo de maio, nos países do 
hemisfério sul, se dá também encerramen-
to da Semana de Oração pela Unidade 
Cristã. A cada ano, esta Semana tem sub-
sídio a partir de um versículo da Bíblia, 
elaborado por Igrejas de um País. O sub-
sídio deste ano foi redigido pelas Igrejas de Malta e de Gozo.

No contexto do desafio dos milhões de migrantes e 
refugiados atualmente, valeram-se da passagem da parte fi-
nal do capitulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos e início 
do capítulo 28. Narra o naufrágio do navio que levava 276 
pessoas para Roma no mar Adriático, atingido por violenta 
tempestade. Entre elas, havia muitos prisioneiros. São Paulo 
era um deles. Com sua habilidade, os marinheiros conse-
guiram firmar o navio, já destroçado, na Ilha de Malta. Os 
habitantes acolheram a todos com “benevolência fora do co-
mum”, segundo algumas traduções, ou com ”extraordinária 
gentileza”, segundo outras. Acenderam uma fogueira para 
se aquecerem, hospedaram-nos por três dias e lhes deram 
provisões para que seguissem a Roma por outro navio. 

Utilizando a segunda alternativa, o subsídio, adaptado 
para o Brasil, formulou como lema da Semana “gentileza 
gera gentileza”

Em muitas circunstâncias desafiadoras, constatamos 
gestos edificantes de gentileza ou de benevolência. Para citar 

um, quando na atual pandemia do Coro-
navírus, o Governo da Itália estabeleceu 
o isolamento social, um gesto destacado 
foi o de jovens que se ofereciam para ir ao 
mercado, à padaria, à farmácia e a outros 
locais em lugar dos idosos. Cada um cer-
tamente já está lembrando diversos outros 

nas suas relações. 
Pode-se também lembrar a insistência na família, na es-

cola, na catequese na utilização das palavrinhas clássicas da 
gentileza, por favor, obrigado, desculpe. Parece que há algum 
tempo eram mais frequentes gestos de gentileza, como o de 
pessoas mais novas cederem lugar para as mais idosas no ôni-
bus, em sala de espera, em salão comunitário, na igreja. 

A convivência familiar, comunitária e social seria 
imensamente mais pacífica e harmoniosa se houvesse sem-
pre, especialmente nos momentos de alguma tensão ou 
carências como na atual pandemia, “benevolência fora do 
comum” ou “extraordinária gentileza”. 

Infelizmente, como lembra tanto nosso Papa Francis-
co, há ainda muita indiferença. Quando foi à ilha de Lampe-
dusa, no Sul da Itália, para onde milhares migrantes se diri-
gem, muitos deles não chegando, morrendo no mar, no dia 
08 de julho de 2013, ele afirmou que a cultura do bem-estar, 
que nos leva a pensar em nós mesmos, nos torna insensíveis 
ao grito dos outros, nos leva até mesmo à globalização da 
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indiferença. E questionou duramente: “Quem de nós chorou 
por este fato (um naufrágio com muitos mortos) e pelos fa-
tos como este?”. Estamos em uma sociedade que esqueceu a 
experiência do chorar, do “padecer com”: a globalização da 
indiferença nos tirou a capacidade de chorar!

A gentileza tem imensa força edificante. Cultivada, 
gera mais gentileza. Será sempre gratificante cultivá-la, mes-
mo que tenhamos o nada edificante comportamento de pes-
soas e algumas de grande responsabilidade pública a agirem 

impulsivamente, com xingamentos, ofensas e menosprezo a 
outros, quando deveriam testemunhar sentimentos de com-
paixão e compromissos com o bem de todos, especialmente 
os descartados da sociedade.

Que o Espírito Santo, neste tempo de pandemia, aqueça 
e faça arder o coração de todos para relações de compaixão e 
extraordinária benevolência.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

A força maligna ou benéfica dos joelhos
A Voz da Diocese (07/6/2020)

No esporte, atletas erguem o joelho em 
direção ao adversário para intimidá-lo ou mes-
mo para agredi-lo. Quem levou uma joelhada 
ou bateu o joelho em algum objeto sabe quanto 
dói. 

Desde o dia 25 de maio, repercute em 
todo o mundo a cena inqualificável do policial 
com o joelho no pescoço de George Floyd, ci-
dadão negro de Minneapolis, nos Estados Uni-
dos, sufocando-o até falecer em poucos minu-
tos. A cena foi filmada por uma transeunte pelo 
local. Não fosse este registro colocado nas redes sociais, o 
fato, certamente, não teria tido repercussão, como o de outras 
vezes que policiais tenham recorrido ao mesmo expediente 
naquele país e em outros, com o atenuante de nem ter levado 
à morte. Desde aquele dia, em muitas cidades norte-ameri-
canas, mas também em outros países, há protestos pacíficos 
condenando a discriminação racial, infelizmente deturpados 
por aproveitadores infiltrados na multidão para saquear lo-
jas e depredar bens públicos. Infelizmente, como aconteceu 
com a pandemia do Coronavírus, lá e em outros países, a 
autoridade maior não manifestou sensibilidade e empatia 
com o acontecimento, com a vítima e familiares e com os 
manifestantes. 

Já na quarta-feira, no final de sua catequese sobre a 
oração na audiência pública, o Papa Francisco disse acom-
panhar “com grande preocupação” as dolorosas desordens 
depois da “trágica morte do senhor George Floyd”. E enfati-
zou: “Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os 
olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pre-
tender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mes-
mo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas 
noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com 
a violência e muito se perde.” Ele assegurou estar unido à 
Igreja de São Paulo em Minneapolis e de todos os Estados 

Unidos ao rezar pelo repouso da alma de Geor-
ge Floyd e de todos os outros que perderam a 
vida por causa do “pecado do racismo”. Disse 
rezar também pelo conforto das famílias e ami-
gos e pediu oração pela reconciliação nacional 
e pela paz tão desejada. 

Aquele joelho criminoso faz lembrar tam-
bém outros fatores que sufocam muitas pessoas. 
Recorda igualmente os soldados que ajoelhavam 
diante de Jesus e zombavam dele (Mt 27,29). 

Por outro lado, joelhos lembram a ati-
tude de oração confiante a Deus daqueles que os dobram, 
reconhecendo-o como Criador e Pai. E então eles têm força 
imensamente benéfica. O salmista (Sl 95,6) convida a todos 
a prostrar-se para adorar, de joelhos diante do Senhor que 
nos criou. Pessoas se aproximavam de Jesus e de joelhos 
pediam sua ajuda, como um leproso (Mt 82,) ou o pai que 
intercedeu por seu filho (Mt 17,14-15). Jesus, na noite de sua 
paixão, no Jardim das Oliveiras, de joelhos se colocou em 
oração ao Pai (Lc 22,41). Santo Estêvão, ao ser martirizado, 
dobrando os joelhos, orou a Deus pedindo clemência para 
seus algozes. São Pedro, numa casa a que fora chamado por 
causa da morte de uma pessoa que lá residia, ajoelhou-se 
e pôs-se a rezar. Em seguida, devolveu a vida à que estava 
morta. Falando do mistério de Cristo, São Paulo confessa 
que dobra os joelhos diante do Pai (Ef 3,14) e deseja que 
em o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e 
abaixo da terra (Fp 2,10).

Dobremos nossos joelhos diante de Deus em adora-
ção reverente e em oração confiante por nós, pela paz, pela 
saúde, pela vida digna para todas as pessoas. Dobrando os 
joelhos em oração, seremos muito mais fortes na prática do 
bem e da justiça.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br

apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Recomendação em relação às “Orientações Litúrgico-Pastorais para o 
retorno às atividades presenciais” da CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) enviou a todo episcopado bra-
sileiro, dia 31 de maio, um documento com as 
“Orientações Litúrgico-Pastorais para o retorno 
às atividades presenciais”, que está logo aci-
ma neste jornal. A orientações foram elabora-
das pela Comissão Episcopal Pastoral para a 
Liturgia da CNBB a partir de experiências de 
dioceses do Brasil e do exterior. Cabe, contudo, 
ao bispo de cada Igreja Particular, à luz de cada 
realidade local, orientar os fiéis neste retorno às 
atividades presenciais.

No caso, pela atribuição que me foi dada, consultado 
o Colégio de Consultores, recomendo que estas orientações 
sejam seguidas da melhor forma possível.

O documento é minucioso. Mas, justamente por isso 
nos indica muitos cuidados que, talvez, não tivéssemos pre-
sente. 

Como todo cuidado em relação às atuais circunstâncias 
é compromisso de cidadania e de zelo pastoral, não tê-lo pare-

ceria expressão de autossuficiência e de falta de 
unidade eclesial. 

Observo, também, que devemos estar 
atentos a normas do Governo do Estado e de 
cada município. No momento, no Rio Grande 
do Sul, a participação presencial nas cele-
brações litúrgicas é limitada a 30% da capaci-
dade de cada igreja. Municípios podem esta-
belecer leis próprias. Em alguns, por exemplo, 
a não utilização da máscara está sujeita a multa. 

Zelemos todos para não incorrermos em 
falhas que comprometam a saúde e a vida dos irmãos e irmãs. 
No espírito da Campanha da Fraternidade deste ano, o cuida-
do com a vida, dom e compromisso, é testemunho de amor. 
Devemos cuidar para não cair na ilusão de que por já haver 
mais condições de hospitalização e tratamento de infectados 
que tudo pode voltar ao normal.

Erechim, 03 de junho de 2020.
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.
Nota: O documento está logo adiante.

Orientação diocesana sobre convite a padres e diáconos                                  
de outra paróquia para celebrações nas comunidades

 Com o Colégio de Consultores, recordo procedimento habitual na Diocese de Erexim, como nas 
outras, de antes de se convidar padre e diácono de outra paróquia daqui ou de fora da Diocese para al-
guma celebração numa comunidade, deve-se conversar com o respectivo Pároco. Com todo o respeito 
ao ecumenismo, é indispensável também conferir se a pessoa a ser convidada é ministro católico ou, 
se não for, se tem prática ecumênica.

Erechim, 03 de junho de 2020
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.

Unidos, solidários e mobilizados
Nós, entidades signatárias do 

Pacto pela Vida e pelo Brasil, abraça-
do por mulheres e homens de boa 
vontade em todo o Brasil, com re-
percussão internacional, reiteramos 
nossa solidariedade com a Nação 
brasileira e, particularmente, com as famílias das vítimas da 
Covid-19  – a pandemia que já causou a morte de dezenas 
de milhares de brasileiros e já tem bem mais de meio milhão 
de infectados.

Diante da crise sanitária minimizada por autoridades 
federais, da inexistência de um plano nacional de saúde e da 
morosidade para a liberação de recursos emergenciais, que in-
clusive façam chegar auxílio e cuidados aos mais vulneráveis, 
mais uma vez voltamos ao Pacto para reafirmar que a luta 

contra a pandemia continue “apoiada 
na melhor ciência e condicionada pelos 
princípios fundamentais da dignidade 
humana e da proteção da vida”.

O desejo cidadão de flexibilizar 
o isolamento social para sair às ruas 

em defesa da democracia e da Constituição não pode ser re-
alizado agora, considerando-se os riscos de contaminação. 
É uma atitude legítima diante do discurso autoritário que se 
alastra pelo país, em momento tão grave. Porém, com luci-
dez, não se deve cair na armadilha de grupos extremados, 
cujo único objetivo é o de provocar confrontos, gerando in-
stabilidade e comprometendo a cidadania.

Por isso, consideramos fundamental: manter o distan-
ciamento social recomendado pela OMS; a partir das nossas 
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casas, fortalecer a união de todos os brasileiros no combate 
à Covid-19 e na defesa das nossas instituições; cobrar o for-
talecimento do SUS e a ajuda emergencial aos necessitados; 
e exigir rigor e transparência na divulgação de dados sobre a 
evolução da pandemia no Brasil.

Fiquemos em casa pela vida e pela democracia – uni-
dos, solidários e mobilizados.

05 de junho de 2020.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB

Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB

José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns

- Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de 

Ciências - ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Bra-

sileira de Imprensa - ABI
Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência

Orientações da CNBB para as Celebrações Comunitárias                             
no contexto da pandemia da COVID – 19

Ansiamos por retomar as cele-
brações litúrgicas com a normal partici-
pação de fiéis, o que corresponde à nature-
za da Igreja, assembleia do Senhor, como 
nos recordou recentemente o Papa Fran-
cisco (Homilia 17 de abril). Mas estamos 
conscientes de que isso requer um bom 
planejamento1, muita coragem e esperança, pois a Igreja 
também tem a grave responsabilidade de prevenir o contágio 
da COVID-19, em sintonia com as autoridades sanitárias.

Nós, bispos do Brasil, nos alegramos por tantas ini-
ciativas que nestes últimos meses fizeram redescobrir e val-
orizar formas familiares e pessoais de oração e de liturgia 
doméstica, as quais certamente fizeram reluzir em nossos 
lares a beleza da espiritualidade vivida e celebrada em 
família com tantos momentos de oração. Sabemos, contudo, 
que será necessário ainda algum tempo até que alcancemos 
o integral restabelecimento da vida eclesial de nossas comu-
nidades e que nada pode e nem deve substituir a vida sacra-
mental e litúrgica delas, fonte e ápice da Igreja.

Assim, na medida em que for retomada, segundo as 
orientações dos Bispos diocesanos, a participação comu-
nitária em nossas liturgias, será necessário garantir atitudes 
e posturas contra a infecção. Por isso, a CNBB propõe algu-
mas medidas de proteção que visam o cuidado, a defesa e a 
preservação da vida. Tais normas de proteção deverão ser 
implementadas em cada Diocese, levando em consideração 
as próprias realidades e as orientações dos respectivos Bis-
pos, bem como aquelas das autoridades sanitárias.

A) ANTES DA MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES
1. Na impossibilidade, por razões de saúde ou idade, 

de se cumprir presencialmente o preceito dominical, convi-
da-se preferencialmente à leitura orante da Palavra de Deus 
e à Celebração da Palavra em casa, utilizando-se dos roteiros 
colocados à disposição para tal fim, como, por exemplo, o 
da “Celebração em Família”, proposto semanalmente pela 
Comissão de Liturgia da CNBB. Pode-se ainda acompanhar 
as celebrações pelas transmissões midiáticas das iniciativas 
paroquiais ou mesmo dos canais de TV católicos.

2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes 
para não irem à Missa. Estes poderão receber a comunhão 
em suas casas recorrendo ao serviço dos ministros extraor-
dinários da comunhão eucarística, seguindo o Ritual Roma-

no (A Sagrada Comunhão e o Culto do 
Mistério Eucarístico fora da Missa, nn. 
56-67) e observadas as mesmas regras 
de higienização da Comunhão na Missa 
dominical.

3. Convidam-se os fiéis perten-
centes a grupos de risco a não frequentar 

a Missa dominical, optando a participar da Missa durante a 
semana, em que há menos fiéis.

4. Sejam afixados em lugares visíveis cartazes ori-
entando quanto às regras de higiene e de distanciamento.

5. As comunidades devem organizar equipes de acol-
hida que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de 
proteção.

1 Essas nossas Orientações se inspiram e foram adap-
tadas a partir daquelas emanadas pela Conferência Episco-
pal Portuguesa, em 08 de maio de 2020. Portugal já vive esta 
fase de retomada das Celebrações Comunitárias.

6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas 
de entrada da igreja, claramente identificáveis, deverão estar 
abertas para evitar que qualquer fiel tenha de tocar em puxa-
dores ou maçanetas.

7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam dis-
tintas das de saída e que haja indicadores de percursos de 
sentido único de modo a evitar que as pessoas se cruzem.

8. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da ig-
reja com álcool em gel ou outro produto desinfetante. As 
pessoas a quem a comunidade cristã confiar esta tarefa porão 
à disposição frascos dispensadores com uma quantidade su-
ficiente de produto desinfetante e verificarão que todos, sem 
exceção, desinfetem as mãos.

9. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser 
retirada no momento da Comunhão eucarística.

10. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às cel-
ebrações da Palavra e a outros atos de culto será limitado 
no número de participantes, de acordo com a dimensão da 
igreja e as regras aplicáveis, pelas autoridades competentes, 
a todos os eventos em espaços fechados.

11. Deve-se respeitar a distância mínima de segurança 
entre participantes – de modo que cada fiel disponha, só para 
si, de um espaço mínimo de 4m² – e garantir, com medidas 
adequadas, que as distâncias necessárias sejam respeitadas 
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(por ex.: fechando-se o acesso a alguns bancos ou alternando 
as filas, afastando cadeiras; marcando os lugares com cores 
ou outros sinais). A regra do distanciamento não se aplica a 
pessoas da mesma família ou que vivam na mesma casa.

12. Para evitar aglomeração de pessoas nas igrejas 
com maior afluência de fiéis sejam-lhes oferecidas, na medi-
da do possível, um maior número de celebrações, bem como 
a possibilidade de participarem da Celebração da Palavra 
de Deus, conforme as orientações no Documento 108 da 
CNBB, e da Celebração das horas do Ofício Divino.

13. Onde e quando for possível seja dada preferência 
às celebrações campais, ao ar livre.

14. Os recipientes de água benta junto às entradas da 
igreja devem estar vazios.

B) DURANTE A MISSA E DEMAIS CELE-
BRAÇÕES:

15. Os fiéis devem ocupar os lugares previstos, man-
tendo as distâncias estabelecidas, sob a supervisão das pes-
soas a quem a comunidade cristã confiar esta tarefa. Não se 
separam as famílias ou os que vivem na mesma casa.

16. Os fiéis que sentirem algum mal-estar durante uma 
celebração devem sair imediatamente, acompanhadas pelas 
pessoas que a comunidade cristã tiver designado.

17. Além do presidente, a celebração pode acontecer 
com o número de ministros (ministros extraordinários da co-
munhão eucarística, acólitos/coroinhas...) adequado ao es-
paço existente no presbitério para que se cumpram as regras 
do distanciamento. Nas mesmas condições, podem também 
intervir um ou dois leitores que poderão estar situados na 
assembleia. Da mesma forma, recomenda-se que haja um 
número adequado de participantes no ministério do canto.

18. Os leitores e cantores desinfetarão as mãos antes e 
depois de tocarem no ambão ou nos livros. Na proclamação 
do Evangelho, o ministro substituirá o beijo por uma in-
clinação profunda, omitindo o sinal da cruz sobre a página 
do texto sagrado. Não serão colocados à disposição folhas 
de cânticos, nem folhetos ou qualquer outro objeto ou papel.

19. Durante a Apresentação das Oferendas, o recolhi-
mento das ofertas ou do dízimo não será feito, mas será re-
alizado à saída da igreja pela equipe responsável, seguindo 
indispensáveis critérios de segurança. Sobre o Altar, o cor-
poral esteja aberto desde o início da celebração, para que o 
presidente, e somente ele, beije o altar no início e no final da 
celebração. Os concelebrantes / diácono farão apenas uma 
inclinação profunda.

20. Os sacristães, ministros, acólitos e outros colab-
oradores da igreja, utilizando máscaras e luvas descartáveis, 
devem manusear e limpar os utensílios litúrgicos, e secá-los 
com toalhas de papel, não reutilizáveis.

21. O sacerdote e o diácono, se estiver presente, desin-
fetarão as mãos antes da apresentação dos dons. Apenas o 
sacerdote e o diácono (não os acólitos) pegam nas oferendas 
e nos vasos sagrados.

22. O cálice e a patena deverão estar cobertos com 
a respectiva pala, apenas se destampando no momento em 
que o sacerdote presidente os toma nas suas mãos para a 
consagração; as âmbulas devem ser mantidas tampadas. Im-
portante buscar manter um mínimo distanciamento de segu-
rança entre o presidente e as ofertas sobre o altar, evitando-se 

também pronunciar qualquer palavra sobre ou próximo das 
mesmas.

23. O gesto de paz deve ser omitido.
24. Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem 

respeitar o distanciamento aconselhado. Se for o caso, as 
distâncias recomendadas deverão ser sinalizadas no pavi-
mento da igreja. Sendo inevitável uma maior proximidade, 
os ministros que distribuem a comunhão usarão máscara e 
desinfetarão suas mãos antes e depois da distribuição.

25. O diálogo individual da Comunhão («Corpo de 
Cristo». – «Amém.») será realizado uma única vez por quem 
preside e de forma coletiva depois da resposta «Senhor, eu 
não sou digno…», distribuindo-se, portanto, a Eucaristia em 
silêncio.

26. No momento da Comunhão, observem-se as nor-
mas de segurança e de saúde, considerando o modo correto 
do manuseio das máscaras que serão momentaneamente re-
tiradas para a comunhão.

27. A Comunhão será distribuída exclusivamente nas 
mãos, devendo todos comungar na frente dos ministros. 
Quem preside, eventuais concelebrantes e diáconos comun-
gam do cálice por intinção.

28. No caso de o sacerdote celebrante ser mais idoso 
ou pertencer a algum grupo de risco, deve ser substituído, na 
distribuição da Comunhão, por algum diácono ou ministro 
extraordinário.

29. As regras relativas à higiene e ao distanciamen-
to entre participantes aplicam-se, de igual modo, às demais 
ações litúrgicas e aos outros atos de piedade.

C) DEPOIS DA MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES:
30. Os fiéis devem ser orientados a deixar a igreja, 

segundo uma ordem fixada em cada comunidade cristã no 
respeito pelas regras de distanciamento, e a não se aglomer-
arem diante da igreja. As primeiras pessoas a sair devem ser 
as que estão mais próximas da porta de saída, evitando, desta 
forma, que as pessoas se cruzem.

31. Após a Missa, proceda-se ao arejamento da igreja 
durante pelo menos 30 minutos, e os pontos de contato (va-
sos sagrados, livros litúrgicos, objetos, bancos, puxadores 
e maçanetas das portas, instalações sanitárias) devem ser 
cuidadosamente desinfetados.

D) OUTRAS CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES 
PASTORAIS:

32. Todas as celebrações e atividades pastorais, quan-
do realizadas ainda em contexto de epidemia devem obser-
var as seguintes orientações e estão condicionadas ao escru-
puloso cumprimento das normas de higiene, distanciamento 
e outras formas de proteção (uso de máscara e de luvas) que 
as autoridades de saúde prescreverem.

1. Batismo de crianças
33. Para o Sinal-da-cruz, nos ritos de acolhida, o min-

istro traça uma cruz diante de cada batizando, sem contato 
físico; os pais, mas não os padrinhos (a não ser que também 
eles coabitem com a criança a ser batizada) farão o sinal da 
cruz na fronte do filho.

34. Para a Unção pré-batismal o ministro dirá a fór-
mula prevista e ungirá como estabelecido no Ritual o peito 
da criança utilizando-se de um pouco de algodão embebido 
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no óleo dos Catecúmenos para cada criança, tendo o cuida-
do de não tocar diretamente na criança. Havendo contato, o 
ministro procederá a higienização dos dedos antes de fazer a 
unção de outra criança. Após a celebração, o algodão utiliza-
do nas unções será incinerado.

35. Em cada celebração do Batismo, proceda-se a nova 
bênção de água limpa. Na administração da água batismal, 
haja o cuidado de que a água derramada no ato do batis-
mo não seja reutilizada para nenhum outro fim ou batismo. 
O ministro poderá, no entanto, usar para todos os batismos 
a mesma concha, previamente higienizada, desde que não 
ocorra contato físico com a criança.

36. Em relação à Unção pós-batismal, omite-se a un-
ção, mas se diz a oração própria (Ritual do Batismo de Cri-
anças, 210).

37. O rito opcional da Entrega do sal seja omitido. 
O rito do Éfeta poderá ser mantido; nesse caso, o ministro 
estenderá a mão direita na direção dos eleitos, sem contato 
físico, e pronunciará a fórmula prevista (Ritual do Batismo 
de Crianças, n. 159).

38. Nenhum dos demais ritos da Liturgia do Batismo 
supõe qualquer contato físico a não ser dos pais com a cri-
ança que é batizada.

39. Com estes procedimentos, pode ser autorizada 
a celebração de Batismos quer de uma só criança, quer de 
várias, respeitando-se as orientações em relação à ocupação 
do espaço e às normas de higiene e distanciamento iguais às 
previstas para a celebração da Missa dominical.

2. Iniciação cristã dos adultos
40. Nos ritos do catecumenato, tanto de Exorcismo 

como de Bênção, a imposição das mãos será feita sempre 
sem contato físico; o gesto do sopro será substituído pelo 
gesto de estender a mão direita em direção aos candidatos 
e catecúmenos, conforme está previsto nas rubricas (RICA 
79, p. 279).

41. Na Assinalação da fronte, o celebrante traça uma 
cruz diante da fronte dos candidatos, de modo a evitar o con-
tato físico; se os candidatos forem muitos, o celebrante traça 
uma cruz sobre todos os candidatos ao mesmo tempo e diz 
a fórmula prevista (RICA 83-84). Quanto à Assinalação dos 
sentidos, seja omitida (RICA 85).

42. Os livros dos Evangelhos a distribuir a cada 
catecúmeno deverão estar previamente higienizados e o cel-
ebrante procederá à higienização das mãos antes de proceder 
à sua eventual distribuição, evitando-se o contato físico en-
tre celebrante e catecúmenos.

43. Omitem-se os Ritos auxiliares (RICA 89).
44. As Unções previstas no tempo do catecumenato 

(RICA 127-132) far-se-ão exclusivamente nas mãos dos 
catecúmenos, que as estenderão com as palmas para cima; 
o celebrante realizará a unção servindo-se de um pouco 
de algodão embebido no óleo dos catecúmenos, tendo o 
ministro o cuidado de não tocar diretamente nas mãos dos 
catecúmenos. Havendo algum contato, o ministro proced-
erá à higienização dos dedos envolvidos antes de proceder 
à unção de outro catecúmeno. Após a celebração, o algodão 
utilizado nas unções será incinerado.

45. No Rito da eleição, apresente-se a lista dos nomes a 
quem preside, em vez de cada candidato inscrever o próprio 
nome (RICA 146). No ato da eleição, os padrinhos aproxi-

mam-se dos eleitos, mas não lhes tocam no ombro, a não ser 
que sejam familiares que vivam na mesma casa.

46. Nas Celebrações dos escrutínios, os padrinhos 
aproximam-se dos afilhados durante as preces pelos eleitos, 
mas abstêm-se de lhes pôr a mão direita no ombro, a não ser 
que sejam familiares que vivam na mesma casa.

47. No rito do Éfeta, o ministro estenderá a mão direita na 
direção dos eleitos e pronunciará a fórmula prevista (RICA 202).

48. Na celebração dos Sacramentos da Iniciação, pro-
ceda-se cada vez a nova bênção de água limpa, como sempre 
sucede na Vigília Pascal. Na administração da água batis-
mal, haja o cuidado de que a água derramada no ato do ba-
tismo não seja reutilizada, evitando qualquer tipo de contato 
entre os batizandos. O ministro usará para todos os batismos 
a mesma concha, previamente higienizada, ou a sua mão, 
evitando qualquer contato físico.

49. Se, por motivos especiais, não se seguir a cele-
bração da Confirmação, ao que diz respeito à Unção pós-ba-
tismal, omite-se a unção, mas se diz a oração correspondente 
(RICA 224).

50. Na imposição da Veste batismal, rito que pode ser 
omitido, os padrinhos e madrinhas que ajudam os afilhados a 
revestir a veste higienizam as mãos antes de o fazer, a não ser 
que sejam familiares dos afilhados e vivam na mesma casa.

51. No rito da Confirmação proceda-se como em se-
guida se dirá para este Sacramento.

3. Confirmação
52. As celebrações da Confirmação estão sujeitas às 

mesmas restrições e condicionamentos da Missa dominical.
53. Os Bispos avaliarão a possibilidade de adiar a cel-

ebração do Sacramento da Confirmação. Optando-se pela 
sua celebração, ministro e crismandos usarão máscara de 
proteção no momento da unção.

54. Sendo vários os crismandos, use-se um pouco de 
algodão embebido do Santo Crisma para cada unção, ten-
do o ministro o cuidado de não tocar diretamente na fronte 
do crismando. Havendo algum contato, o ministro proced-
erá à higienização dos dedos envolvidos no contato antes 
de proceder à unção de outro crismando. A saudação da paz 
limitar-se-á ao diálogo, sem contato. Após a celebração o 
algodão utilizado na unção será incinerado.

55. Os padrinhos aproximam-se dos afilhados e, com 
máscara, dizem o nome do afilhado ao Bispo abstendo-se, 
porém, de tocar no seu ombro, a não ser que vivam no mes-
mo convívio familiar.

4. Primeiras Comunhões
56. As celebrações com primeira comunhão eucarísti-

ca estão sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos 
da Missa dominical.

57. As crianças preparadas para a Primeira Comunhão, e 
cujos pais assim o desejem, podem, de acordo com o pároco, 
fazê-la com pequenos grupos, em uma Missa dominical, sem ex-
cluir uma posterior participação numa celebração mais solene.

5. Sacramento da Reconciliação
58. Na celebração do Sacramento da Reconciliação, 

para além das medidas gerais, deve-se escolher um espaço 
amplo que permita manter o distanciamento entre confessor 
e penitente, que usarão máscara, sem comprometer a confi-
dencialidade e o inviolável sigilo sacramental.
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Nota da Pastoral Afro-Brasileira
“Vidas negras importam”

A Pastoral Afro-Brasileira da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vem, 
por meio desta nota, pronunciar-se sobre as 
manifestações antirracismo que acontecem nos 
Estados Unidos, Brasil e demais países. É um 
clamor que brota de diferentes vozes, afirmando 
que “vidas negras importam sim”, e não podem 
ser exterminadas de forma brutal e covarde pelas forças policiais.

Aos olhos do criador todas as vidas são importantes, pois 
surgiram do seu querer amoroso e do sopro vital. A Campanha da 
Fraternidade deste ano lembrava que a vida é dom e compromisso, 
motivando todos os brasileiros a renovar seu compromisso de res-
peito e cuidado com a vida. Não é possível calar diante dos processos 
históricos de banalização e destruição das vidas dos negros e negras. 
Esta realidade nefasta, originada na escravidão, ainda pesa sobre o 
povo negro e se manifesta de diferentes formas na sociedade. É um 
verdadeiro holocausto, justificado pelo odioso racismo que matou 
e continua exterminando negros e negras. “Vidas negras importam 
sim”, é o nosso clamor, o grito seco de nossa garganta, que de forma 
alguma pode se ausentar da nossa missão evangelizadora.

A Conferência de Aparecida nos ensina que devemos apoiar 
a luta deste povo: “por isso, a Igreja denuncia a prática da discrim-
inação e do racismo em suas diferentes expressões, pois ofende o 
mais profundo da dignidade humana, criada a imagem e semelhan-
ça de Deus” (DAp 533). Esta luta é de toda a Igreja. Não somente 
de um grupo. Está presente na irreverente campanha da pastoral 
da juventude, na luta constante da pastoral afro-brasileira contra o 

extermínio da juventude negra e também na fala 
profética do Santo Padre, o Papa Francisco: “não 
podemos tolerar nem fechar os olhos diante de 
nenhuma forma de racismo ou de exclusão e pre-
tendemos defender o caráter sagrado de toda vida 
humana (…) me uno a todos para rezar pelo des-
canso da alma de George Floyd e de todos aque-

les que perderam suas vidas por causa do pecado do racismo”.
Com todas as pessoas de boa vontade, ajuntemos esforços 

para combater este monstro nefasto. Trata-se de uma ameaça imi-
nente de morte para: crianças, jovens, adultos e idosos. Nesta luta 
não é possível ignorar e ficar indiferente à política genocida do gov-
erno brasileiro, ameaçador da vida e dos direitos arduamente con-
quistados. Chega de violência! Este é o nosso apelo: “vidas negras 
importam sim”!

Não podemos parar. Continuemos usando nossas vozes e ca-
pacidade de mobilização para continuar denunciando toda a forma 
de discriminação e racismo. Temos a tarefa de deixar para as ger-
ações futuras um mundo melhor onde a justiça, a paz e a igualdade 
serão normas de vida.

Que Nossa Senhora Aparecida, a Negra Mariama, nos ajude 
nesta missão.

Padre José Enes de Jesus -  Assessor da PAB-CNBB
Dom Zanoni Demettino Castro -  Arcebispo de Feira de San-

tana (BA),  Bispo Referencial da PAB-CNBB
Fonte: CNBB, 05/6/2020

59. Ao terminar, aconselha-se reit-
erar a higiene das mãos e a limpeza das 
superfícies utilizadas.

6. Unção dos enfermos
60. Redobrem-se os cuidados de hi-

giene e usem-se máscaras de proteção, evitando-se o contato 
físico na imposição das mãos.

61. Na administração do óleo dos enfermos use-se um 
pouco de algodão embebido no óleo dos enfermos, de modo 
a evitar contato físico.

62. Os sacerdotes mais idosos ou enfermos não devem 
ministrar este Sacramento a pessoas com suspeita de estar-
em infectadas por coronavírus.

7. Ordenações
63. Em termos de participantes, as ordenações estão 

sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos da Missa 
dominical.

64. Havendo mais do que um candidato, é necessário 
fazer a higienização entre a realização dos gestos que impli-
quem contato com cada ordinando.

65. À Imposição das mãos, em silêncio, sobre a cabeça 
do ordinando, somente o Bispo o fará com contato físico. 
Caso haja mais de um ordinando, deve-se respeitar a orien-
tação anterior, a respeito da higienização.

66. Na ordenação de novos presbíteros, pode-se re-
duzir a representação do presbitério a alguns membros do 
Conselho Presbiteral, formadores do Seminário, párocos da 

Paróquia de origem, de residência e de es-
tágio pastoral; só esses – ou algum deles 
somente - farão o gesto da Imposição das 
mãos, mas sem estabelecer contato físico 
com os ordinandos; na saudação de acol-
himento na Ordem, o abraço da paz será 

substituído por um outro gesto de acolhida, como por exem-
plo, uma vênia recíproca coletiva.

67. Na ordenação dos diáconos, da mesma forma, a 
saudação de acolhimento na Ordem, o abraço da paz será 
substituído por um outro gesto de acolhida, como por exem-
plo, uma vênia recíproca coletiva.

68. Antes e depois do gesto de obediência (mãos nas 
mãos) e da Unção das mãos, recém ordenados e Bispo higie-
nizarão as mãos.

69. Os presbíteros e diáconos que auxiliarem os 
recém-ordenados a revestirem-se com as vestes da sua or-
dem também higienizarão as mãos.

8. Matrimônio
70. As celebrações matrimoniais estão sujeitas às mes-

mas restrições e condicionamentos da Missa dominical.
71. As alianças deverão ser manipuladas exclusiva-

mente pelos noivos.
9. Exéquias
72. As exéquias cristãs devem ser celebradas respeit-

ando os costumes locais com a presença dos familiares, ten-
do em conta as normas de segurança.
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Bispo nomeado da Diocese de Erexim recebe a ordenação episcopal
Na noite deste sába-

do, dia 20, na Catedral \N. 
Sra. Aparecida de Cas-
cavel, PR, Dom Mauro 
Aparecido dos Santos, 
Arcebispo local, conferiu 
a ordenação episcopal a 
Mons. Adimir Antonio 
Mazali, daquela Arquid-
iocese, nomeado Bispo da Diocese 
de Erexim pelo Papa Francisco no 
dia 15 de abril. Foram coordenant-
es, Dom Lúcio Baumgartner, Arce-
bispo emérito da mesma Arquid-
iocese, e Dom Nélio Domingos 
Zortéa, Bispo de Jataí, GO, junta-
mente com outros 11 Bispos. Par-
ticiparam em torno de 60 padres e 
4 diáconos, alguns seminaristas, algumas religiosas, familiares 
e convidados. 

 No contexto da pandemia do Coronavírus, com isola-
mento total em Cascavel, todos usaram máscaras e observaram 
distanciamento, com ocupação mínima da ampla Catedral. 

Após as leituras, foi iniciado o rito de ordenação, com 
o canto de invocação ao Espírito Santo. Foram apresentados 
alguns dados da vida do ordenando, que tem mais de 27 anos 
de ministério presbiteral. O vigário geral da Arquidiocese, Pe. 
Reginei José Modola, solicitou ao A  rcebispo que conferisse a 
ordenação episcopal ao eleito. O ordenante perguntou se pos-
suía o mandato apostólico, pedindo a sua leitura. 

 Dom Mauro iniciou então a sua homilia, referindo-se à 
escolha de Jesus de seus apóstolos aos quais confiou a missão 
de anunciar o Evangelho até o fim dos tempos. Estes consti-
tuíram sucessores. Agora, Mons. Adimir foi escolhido para ser 
um deles. Não foi seleção ocasional ou casual. Não se apresen-
tou e nem pediu para ser Bispo. Recordou o dia em que o Nún-
cio Apostólico lhe pediu para comunicar a ele que o Papa o 
havia escolhido para Bispo e que esperava sua resposta. Como 
havia ensinado aos seminaristas que a vida de todos estava no 
plano de Deus e não deles, deu o seu sim generoso. Observou 
que não há diocese perfeita, nem presbitério ideal, nem mod-
elo ideal de bispo. Ressaltou alguns aspectos da natureza e da 
missão do episcopado, especialmente de que é um serviço ao 
povo de Deus. Exortou a Diocese de Erexim, para a qual é en-
viado, a acolhê-lo com alegria e gratidão. Por fim, fez menção 
ao lema do ordenando, Sal da Terra e Luz do Mundo, e expres-
sou gratidão a Deus pela sua vida e ministério na Arquidiocese 
até agora. 

Concluída a homilia, convidou Mons. Adimir a mani-
festar suas disposições para a ordenação através de diversas 
perguntas, respondidas com simplicidade e determinação. Foi 
cantada a ladainha de todos os santos, durante a qual o orde-

nando ficou prostrado ao 
chão, em sinal de sua en-
trega nas mãos de Deus.

Na sequência, deu-
se o momento central do 
rito de ordenação epis-
copal, a imposição das 
mãos dos bispos sobre o 
ordenando, acompanhada 

por todos em profundo silêncio e a 
oração de ordenação. 

Em continuidade, Dom Mau-
ro ungiu a cabeça do novo Bispo e 
lhe entregou o livro do Evangelho, 
levado pelos padres assistentes, Pe. 
Claudir Vicente e Gustavo Luis 
Marmentini, e as insígnias episco-
pais, o anel, levado pela mãe, a mi-

tra, pelo Pe. Mauro, vigário paroquial da Catedral, e o báculo 
pastoral, pelo Pe. Dirceu Balestrin. Evangelho, missão de pre-
gar a Palavra de Deus e ser mestre da fé. Anel, união espiritual 
e compromisso com a Igreja. Mitra, a fortaleza e a salvação, 
vem do alto. Báculo, missão de guiar e orientar seu rebanho, a 
exemplo e em nome de Cristo Bom Pastor. Em sinal de acol-
himento a ele no colégio episcopal, os bispos o saudaram com 
o gesto possível nas atuais normas de prevenção ao contágio 
da pandemia. 

Seguiu-se a liturgia eucarística, após a qual Dom Adi-
mir, conduzido pelos ordenantes, percorreu a igreja dando sua 
primeira bênção episcopal, durante a qual foi cantado o solene 
hino de louvor a Deus, chamado Te Deum. 

Antes da conclusão da celebração, houve alguns pronun-
ciamentos. 

- o representante dos padres da Arquidiocese, Pe. Jose-
mar Weizemann, expressou a alegria e a gratidão a Deus por 
mais um membro de seu presbitério ter sido escolhido para 
o episcopado. Desejou-lhe ministério fecundo e assegurou à 
Diocese de Erexim que está recebendo um grande presente de 
Deus, alguém muito próximo e disposto ao trabalho. 

- O casal coordenador do Conselho Pastoral Paroquial da 
Catedral, Hélio e Cíntia Dalfofo, manifestou gratidão a Dom 
Adimir pelos 4 anos, três meses e 5 dias em que lá foi Pároco. 
Ressaltou seu dinamismo, atendendo a tantas ocupações pa-
roquiais e a pastoral familiar na Arquidiocese e no Regional 
Sul 2 da CNBB. Disse. Citou o seu lema e disse entregar-lhe 
presentes, acompanhados de carinho e oração. 

- O Prefeito de Anaí, município em que residem os fa-
miliares de Dom Adimir, que entregou placa do mais novo e 
ilustre cidadão da localidade.

- O Administrador Diocesano de Erexim, Pe. Antonio 
Valentini Neto, que convidou alguns representantes da Diocese 
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presentes a estar junto dele, em 
nome de todos os outros presentes 
naquela Catedral ou acompanhan-
do pelos meios de comunicação. 
Lembrou a Igreja Católica no Bra-
sil estava concluindo a Semana Na-
cional do Migrante e a maioria dos 
brasileiros é descendente de mi-
grantes europeus, africanos, asiáti-
cos e outros. Do Sul do País, muitos migraram depois para 
Santa Catarina, Paraná e Estados do País. Os antepassados de 
Dom Adimir migraram de São Paulo para a região. Agora, ele 
enviado para a região de origem de muitos habitantes de Cas-
cavel e arredores. A partir de seu nome, Adimir, desejou-lhe 
um admirável pastoreio na Diocese. Expressou-lhe a saudação 
e a acolhida carinhosa de todos os diocesanos, expressa nos 
dizeres de um banner apresentado a toda a assembleia litúr-
gica: Diocese de Erexim, feliz com Dom Adimir, saúda a Ar-
quidiocese de Cascavel. 

- O novo Bispo, Dom Adimir. Enfatizou que sua primei-
ra mensagem como Bispo se resumia na palavra gratidão, a 
Deus pela vida, ministério e missão, a seus pais e irmãos, ao 
Arcebispo padres, diáconos, aos coordenantes e aos outros bis-
pos presentes, aos ex-alunos, aos consagrados, seminaristas, 
lideranças e comunidades das Paróquias em que atuou, aos co-
legas professores e funcionários com os quais trabalhou nos 
centros de formação, à Pastoral Familiar. Assegurou à Diocese 
de Erexim que irá a ela para somar, dentro do objetivo do seu 
atual Plano da Ação Evangelizadora. Citou Santo Agostinho 
que dizia ao seu povo: convosco sou cristão, para vós sou bis-

po, assegurando a seus futuros di-
ocesanos: convosco sou mais um 
irmão, com os quais quer ser sal e 
luz. 

Lida a ata da celebração, 
Dom Mauro deu a bênção final.

(Fotos, colaboração de Ro-
chele Koraleski)

Arcebispos presentes, além 
de Dom Mauro e Dom Lúcio: Dom José Antonio Peruzzo, de 
Curitiba; Dom Jeremias Steinmetz, de Londrina, PR; Dom An-
uar Battisti, emérito de Maringá, PR. Bispos presentes, além de 
Dom Nélio Domingos Zortéa: Dom Jose Gislon, de Caxias do 
Sul, RS, e Presidente do Regional Sul 3 da CNBB; Dom Bruno 
Eliseu Versari, de Campo Mourão, PR; Dom João Aparecido 
Bergamasco, de Corumbá, MS; Dom Edgar Xavier Ertl, Pal-
mas-Francisco Beltrão, PR; Dom Sérgio de Deus Borges, Foz 
do Iguaçu, PR; Dom João Carlos Seneme, Toledo, PR; Dom 
Carlos José de Oliveira, Apucarana, PR; Dom João Mamede 
Filho, Umuarama, PR.

Representantes da  Diocese de Erexim: leigos, João e 
Marinês Agnoletto, Tânia Madalosso, Rochele Koraleski; 
Mauro Kalinoski; Religiosa, Ir. Irma Maria Emer; seminar-
istas, Leonardo Fávero e Lincoln Poltronieri; diácono, Jacir 
Lechinski; padres, Alvise Follador, Anderson Faenello, André 
Ricardo Lopes, Antonio Valentini Neto, Cleocir Bonetti, Dir-
ceu Balestrin, Edegar Passaglia, Jean Demboski, Lucas Stein, 
Maicon Malacarne, Paulo Cesar Bernardi, (Homilia de Dom 
Mauro, mensagens de Dom Adimir e Pe. Josemar, página 10).

Bispos do Rio Grande do Sul realizam reunião virtual
Há mais tempo, o Region-

al Sul 3 da CNBB, formado pelas 4 
Arquidioceses e 14 Dioceses do Es-
tado, realiza os chamados “encontros 
de junho”, reunião dos bispos entre 
si, dos Bispos com os superiores das 
Congregações religiosas e assembleia 
regional da Ação Evangelizadora, 

participada pelos bispos, coordenadores de pastoral e outros 
representantes das Dioceses.

Por causa da pandemia, esses encontros que deviam 
acontecer de primeiro a sete deste mês foram cancelados. Os 
bispos realizariam uma reunião online no dia primeiro, que foi 
adiada para este dia 8 em vista do falecimento de Dom Pedro 
Ercílio Simon, Arcebispo emérito de Passo Fundo.

 Na reunião desta segunda-feira, cada bispo fez relato 
sucinto da realidade de sua diocese. Alguns aspectos destacados 
foram: insistência no cuidado para prevenção contra o contágio; 
maior transmissão de missas por rádios e redes sociais; algumas 
reuniões de forma virtual; a prática da solidariedade, poden-
do-se dizer que se há a pandemia há também a pansolidariedade; 
necessidade de se fazer uma reinvenção na pandemia e após a 

mesma, pois não se voltará simplesmente ao que se vivia antes; 
padres estão renunciando a parte da côngrua em vista da carên-
cia das paróquias e para ajudar os necessitados; disponibilização 
de centros de pastoral e similares para eventual emergência de 
saúde; dificuldades econômicas de paróquias e Dioceses. A Ar-
quidiocese de Porto Alegre tem a inciativa do “telefone amigo”, 
com 40 pessoas atendendo quem telefonar para uma palavra de 
conforto, de aconselhamento. Observou-se também que se há a 
pandemia na saúde há também um pandemônio político. 

Outros assuntos tratados foram a situação do Regional quanto 
a pessoas a serviço na sua sede e a situação econômica; os subsídios 
de Natal; Romaria da Terra. Houve também diversas comunicações, 
uma delas sobre a situação dos bispos eméritos.

Em relação aos subsídios de Natal, a equipe de elaboração 
havia feito um encaminhamento em março, definindo como 
temática “a fé em Jesus Cristo verdadeiro de Deus e verdadeiro 
homem”, com o lema “Ele veio a ti para que tu possas ir a Ele”. 
Com a eclosão da pandemia, a equipe viu a necessidade de abordar 
outra temática e outra metodologia. O enfoque será Deus está no 
meio de nós, a partir da carta apostólica do Papa Francisco sobre o 
admirável sinal do Presépio e do momento de oração e da bênção 
à cidade de Roma e ao mundo extraordinária no dia 27 de março. 
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Em velório reduzido e participação restrita, Arquidiocese                        
de Passo Fundo celebra vida de Arcebispo emérito

Dom Rodolfo Luis Webber, 
Arcebispo de Passo Fundo, presid-
iu missa de corpo presente por Dom 
Pedro Ercílio Simon, na tarde desta 
segunda-feira, na Catedral Arquid-
iocesana N. Sra. Aparecida, concel-
ebrada por dois bispos, Dom José 
Gislon, de Caxias do Sul e Presi-
dente do Regional Sul 3 da CNBB, 
e Dom Adelar Baruffi, de Cruz Alta, 
e mais de 30 padres. 

Dom Ercílio faleceu na manhã desta segunda-feira, no 
Hospital São Vicente de Paulo, depois de prolongada enfer-
midade, que iniciou com insuficiência cardíaca, que o levou 
a apresentar ao Papa seu pedido de renúncia à condução da 
Arquidiocese antes dos 75 anos. Em vista das normas das 
autoridades sanitárias por causa da atual pandemia, o velório 
foi apenas das 12h às 16h, quando houve a missa e em segui-
da o sepultamento no cemitério da Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora (Notre Dame), com a qual a Arquidiocese 
mantém parceria. 

Dom Rodolfo iniciou sua homilia lembrando que o 
cerimonial dos bispos recomenda que as exéquias sejam re-
alizadas com nobre simplicidade, o que combina bem com o 
jeito de ser de Dom Ercílio. Além disso, as circunstâncias at-
uais recomendam que sejam assim. Ressaltou que a Arquid-
iocese elevava um hino de gratidão a Deus pela vida e pe-
los serviços prestados por ele, que exerceu as mais diversas 
funções e encargos possíveis na Igreja Particular. Referiu-se 
ao lema de Bispo Dom Ercílio, “em nome de Jesus” e ao seu 
brasão episcopal. Citando o Papa Francisco, frisou que se 
trata do essencial de todo programa pastoral, Jesus Cristo. 
Concluiu sua reflexão referindo-se à solenidade de Pente-
costes, no dia anterior, e à festa de N. Sra. Mãe da Igreja, 
instituída recentemente pelo Papa Francisco para a segun-
da-feira após aquela solenidade. (Acima, íntegra da homilia 
de Dom Rodolfo, gentilmente disponibilizada por ele).

No final da celebração, em nome do Regional Sul 3 da 
CNBB, Dom José dirigiu sua palavra expressando comun-
hão e solidariedade com a Arquidiocese de Passo Fundo. De-
stacou o sim fecundo e cheio de amor de Dom Ercílio pelo 
povo de Deus onde trabalhou. Seu legado fica na história da 
Igreja no Rio Grande do Sul e no coração dos fiéis. Desejou 
que N. Sra. o acolha e o apresente ao Senhor da vida. 

Pe. Mateus Danielli, o último presbítero ordenado por 
Dom Ercílio, falou em nome dos padres, recordando que 
participou ativamente na formação de diversos padres da 
Arquidiocese e também os ordenou. Disse que pedia perdão 
por eventuais falhas dos padres e se não foram o presbitério 
que ele podia ter esperado. Mencionou a proximidade dos 
familiares dele com o Seminário Arquidiocesano quando 

era seu reitor. Agradeceu às pessoas 
que cuidaram com muita dedicação 
a Dom Ercílio. Fez menção especial 
ao Vigário Geral, Pe. Fábio de Mo-
rais, que sempre o acompanhou e que 
acompanha os padres quando neces-
sitam de tratamento de saúde. 

Dom Rodolfo registrou men-
sagem do Núncio Apostólico no Bra-
sil, que no mesmo dia foi transferido 
a Federação Russa. Anunciou a missa 

de 7º dia por Dom Ercílio, domingo próximo, dia 07, às 09h, 
na Catedral Arquidiocesana. 

Dados biográficos de Dom Ercílio
Natural de Ibiaçá, Dom 

Ercílio nasceu no dia 09 de se-
tembro de 1941 e ingressou no 
Seminário aos 10 anos de idade, 
na primeira turma de seminaris-
tas da recém formada Diocese de 
Passo Fundo.

A ordenação presbiteral 
aconteceu junto com a do irmão, 
padre Irineo Simon, no dia 12 de 

dezembro de 1965. O lema escolhido revelava o seu pens-
amento a respeito do sacerdócio: “Sacerdote de Deus a 
serviços dos homens”. Atuou, então, na Diocese de Erexim 
e, ainda, como Vigário Geral na Diocese de Passo Fundo e, 
também, como promotor vocacional, coordenador de pasto-
ral e primeiro reitor do Seminário Nossa Senhora Aparecida. 
Também exerceu o presbitério na Catedral Nossa Senhora 
Aparecida, nas paróquias São Judas Tadeu, São Cristóvão e 
Sagrado Coração de Jesus. 

Foi Dom Ercílio, também, que, em 1981, estava à 
frente da primeira Romaria Diocesana em honra à Nossa 
Senhora Aparecida. Em entrevista por ocasião dos 40 anos 
do Seminário, em 2017, disse que não imaginava que a Ro-
maria alcançaria as proporções que tomou. Para ele, a Rom-
aria tem um cunho devocional para o povo, mas nunca de-
verá perder o seu cunho vocacional para a juventude. 

Bispo
Em 30 de dezembro de 1990, foi ordenado bispo na 

Catedral de Passo Fundo. Escolheu como lema “Em nome 
de Jesus” e atuou na Diocese de Cruz Alta, como bispo co-
adjutor, entre 1991 e 1995. De 1995 a 1998, foi bispo dioce-
sano de Uruguaiana. No dia 17 de novembro de 1998, tomou 
posse como bispo coadjutor de Passo Fundo e no dia 19 de 
maio de 1999, substituiu Dom Urbano Allgayer e assumiu 
como bispo diocesano. Atuou, junto ao Regional Sul 3 da 
CNBB, como Secretário Geral de 2001 a 2004 e como Bispo 
Referencial para a Pastoral dos Migrantes.
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Com a elevação da Diocese de Passo Fundo à Arquid-
iocese, Dom Ercílio recebeu, no dia 29 de junho de 2011, 
do Papa Bento XVI, o distintivo de Arcebispo. Pouco mais 
de um ano depois, em 16 de setembro de 2012, tornou-se 
Arcebispo emérito em função dos seus problemas de saúde.

 Pensamento
Em 2015, ao celebrar 50 anos de ordenação presbiteral 

e 25 anos de bispo, declarou ao Jornal Presença Arquidioc-
esana: “Sonho com a ‘nova criação’, com os ‘novos céus e 
novas terras’, como diz Isaías, com o mundo novo que vai 
surgir, onde Deus será o Senhor absoluto, a alegria eterna, 
a realizar plenamente meu coração de criatura. Gastei meu 

tempo de vida, dedicando minhas forças, minha saúde – que 
era boa, minha capacidade de amar, para que se realize o 
venha a nós o vosso reino

“Um mundo de mais amor e mais fé”
Em seu livro, “Nossos padres, nossos heróis”, Dom Er-

cílio destacou a importância de olhar para o jovem. “Eu diria 
para que os jovens não tenham medo de avançar para águas 
mais profundas na doação a Cristo, à Igreja e aos irmãos”. “A 
vida passa de qualquer maneira e é tão bom sentir e saber que 
se soube usá-la para o bem, para Deus e para os irmãos, dando 
uma parcela de contribuição para um mundo de mais amor e 
mais fé”.

Papa transfere Núncio no Brasil para a Federação Russa
O site da Santa Sé divulgou na manhã do dia 03 de junho que o Papa Francisco 

transferiu Dom Giovanni D’Aniello, Núncio Apostólico no Brasil, para a Nunciatura da 
Federação Russa. 

 Dom Giovanni, nascido no dia 05 de janeiro de 1955, ordenado padre no dia 8 de 
dezembro de 1978 e bispo, no dia 6 de janeiro de 2002, foi nomeado Núncio Apostólico 
no Brasil no dia 10 de fevereiro de 2012.

Trabalhou nas Representações Pontifícias do Burundi, Tailândia, Líbano, Brasil 
e Seção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado, no Vaticano. Foi no-
meado Núncio Apostólico na República Democrática do Congo, em 2001, e em 2010, foi 
transferido para a Tailândia e Camboja.

Igrejas cristãs ecumênicas de Erechim rezam por sua unidade
Com os cuidados de prevenção con-

tra o Coronavírus, representantes de Igrejas 
Cristãs Ecumênicas de Erechim realizaram 
encontro de oração com participação restri-
ta na noite do dia 27 de maio, na igreja N. 
Sra. Aparecida, do Bairro Bela Vista. Ro-
teiro e cenário motivaram a celebração em 
torno do lema da Semana de Oração pela 
Unidade Cristã, “gentileza gera gentileza”. 

 Na invocação inicial, o roteiro 
propôs pedir ao Espírito Santo que ajude a 
todos a praticar a acolhida e a evitar tudo o 
que afasta da unidade. Na súplica de rec-
onciliação, sugeriu pedir perdão pela falta 
de acolhida aos migrantes e refugiados, por 
erros passados, desconfianças e condutas 

erradas entre cristãos e cristãs de diferentes 
Igrejas e tradições religiosas. Depois da 
proclamação da Palavra e da reflexão par-
tilhada, o subsídio motivou pedir a Deus a 
força para todos caminharem juntos, un-
indo esforços e derrubando as barreiras, 
visíveis e invisíveis, que impedem de acol-
her irmãos e irmãs que estejam em perigo 
ou que necessitem de ajuda, na prática da 
solidariedade.

No hemisfério sul, esta semana ocorre 
entre a solenidade da Ascensão do Senhor 
à do Pentecostes, do domingo passado a 
deste último de maio. No hemisfério norte, 
de 18 a 25 de janeiro, culminando com a 
festa da conversão de São Paulo.

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br

apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Falecimento da mãe do Pe. Maximino
No final da tarde do dia 26 de maio, em 

consequência de infarto, aos 89 anos, faleceu 
a senhora Carolina Wisnieski Tiburski, mãe 
do Pe. Maximino, vigário paroquial em Es-
tação. 

O velório foi realizado no Povoado 
Wawruck, Barão de Cotegipe, onde ela re-
sidia. 

Às 10h30 do dia seguinte, 27, com os 
devidos cuidados profiláticos na atual situação 
de pandemia, houve missa de corpo presente, 
seguida de sepultamento no cemitério local. 

Dados biográficos 
Era viúva de Constante Tiburski, falecido em 08 de 

abril de 1988, portanto há 32 anos. Carolina, nasceu em Ca-
poerê, munícipio de Getúlio Vargas, no dia 31 de agosto de 
1930. Estava pois, com 89 anos. Filha de Vicente Wisnieski 
e Josefa Otalakoski Wisnieski. Teve seis irmãos. 

Casou-se com Constante Tiburski, na capela Nossa 
Senhora das Dores, Capoerê, hoje Paróquia, no dia 21 de 
abril de 1951 em celebração presidida pelo Pe. Lázaro Rub-
bo. (Lv.10, fls 58, nº.51). O casamento civil foi realizado 
em Erebango em 28 de abril de 1951. Tiveram nove filhos. 
(João, Maria, Vitório, Rosalina, Maximino, Inês, Élio, Luis 
e Marizete, já falecida), que lhes deram 18 netos, 15 bisnetos 
e 01 tataraneta. 

Carolina passou por muitas dificuldades para cuidar 
da família. De família humilde, sempre trabalhou na roça. 
Mulher forte, decidida, trabalhadora, solidária e de muita fé. 
Devota de N.S. da Salete, daí o nome do filho Maximino 
(um dos videntes em suas aparições). Faleceu no dia de N. 
S. de Caravágio. Participante assídua da comunidade, re-
zava muito. Preocupada com o bem estar de todos, sempre 
solidária e prestativa. Com um espírito familiar muito forte. 
Gostava de estar junto com os filhos, netos... Marcava pre-

sença junto aos doentes. Mesmo com idade 
avançada, com dificuldade de caminhar, não 
deixava de ir à horta, tratar as galinhas, e faz-
er comida, etc. Ainda na tarde do dia 26, dia 
de sua morte, fez pão e estava preparando 
para pô-lo no forno do fogão a lenha, quando 
caiu e faleceu. Levada às pressas até o pos-
to de saúde na cidade, não resistiu. Embora 
não quisesse comentar, sofreu muito com a 
doença e morte da filha caçula Marizete que 
por dezessete anos lutou contra a leucemia. 

Depois que a filha faleceu, em 10 de 
fevereiro de 2019, ficou bastante diferente, 
mais centrada, quieta, triste. Resistia em sair 

de casa, para algum lugar, embora sempre dissesse que es-
tava bem. Estava em tratamento cardiológico há mais tempo. 
Com a situação de pandemia do Coronavírus, que o mundo 
inteiro está passando, seu velório aconteceu somente durante 
o dia, das 6h30 às 10h15 do dia 27, no salão da comunidade 
do Wavruch. No encerramento, um grupo de pessoas da co-
munidade rezou uma dezena do terço e algumas jaculatórias 
que ela gostava de rezar em polonês.  Depois, com os devi-
dos cuidados, foi celebrada a missa com a presença de vários 
padres. E bom grupo de familiares, parentes e amigos. Es-
pecialmente da comunidade.  Foi sepultada no cemitério da 
comunidade, no jazigo da família junto ao esposo e à filha. 

Para a família, foi testemunha de fé, de luta e garra 
pelo que lhe é imensamente agradecida e por ela garante 
suas orações e lembrança perene. 

(A imagem é da celebração do jubileu de prata de or-
denação presbiteral do Pe. Maximino, na igreja São Cris-
tóvão, Erexim, onde era vigário paroquial, no dia 02 de fe-
vereiro de 2018, festa da Apresentação do Senhor. Ele foi 
ordenado presbítero no dia 31 de dezembro de 1992, na ig-
reja N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe).

Atuação da Cáritas Diocesana Nestes Tempos de Pandemia
A prática da solidariedade é inerente à vida e aos ensinamentos cristãos como um 

chamado permanente para olhar as realidades de vulnerabilidade e, principalmente, os ne-
cessitados. Não é um olhar de desprezo como o daqueles que passaram pelo caminho e 
foram indiferentes à dor e ao sofrimento daquele homem que foi atacado por assaltantes, 
mas um olhar bondoso e repleto de caridade como o que teve o bom samaritano. “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-44).

 Diante dos impactos causados pela pandemia do coronavírus e em cumprimento aos 
decretos municipais e estaduais e as orientações da Diocese, desde o mês de março de 2020, 
com medidas para garantir o isolamento social e a necessidade de ter mais cuidados para 
diminuir o fluxo das pessoas, como forma de contenção da curva de contaminação pelo 
Covid-19, a Cáritas Diocesana de Erexim segue com este olhar para com os mais necessit-
ados. Embora com algumas restrições, não se podia suspender ações de ajuda humanitária 
aos mais vulneráveis, das pessoas que sempre contam com nossa ajuda, cuidados e apoio, 
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com gestos de amor e solidariedade, tomando os devidos 
cuidados, como medidas sanitárias e suspensão de ativi-
dades coletivas, como encontros, reuniões e projetos, com 
aglomeração de pessoas.

No espaço diocesano, localizado próximo ao Santuário 
Nossa Senhora de Fátima, a Cáritas continuou acolhendo 
as pessoas que pedem nossa ajuda, escutando, orientando 
quanto aos cuidados para evitar a contaminação e demais 
encaminhamentos. Neste período, desde o primeiro decreto 
municipal de 20 de março de 2020 até o dia 19 de maio de 
2020, 60 dias, no referido espaço da diocese, foram recebi-
dos de diversos doadores, a quantia de 1.385 Kg de alimen-

tos e 50kg de produtos de limpeza e higiene, e os distribuí-
mos às pessoas que nos procuraram, bem como foi feita a 
entrega nas casas em alguns bairros da cidade. Foram aten-
didas neste período cerca de 140 famílias atingindo aproxi-
madamente 560 pessoas.

A Cáritas expressa sua profunda gratidão às pessoas 
de boa vontade, que com amor e desprendimento fazem suas 
doações junto à Cáritas Diocesana. Solicita que continuem, 
principalmente neste momento em que muitos estão desem-
pregados e precisando de ajuda, com doações de alimentos e 
material de limpeza e higiene.

Deus abençoe a todos.

Setor Diocesano de Animação Bíblico-catequética                                          
realiza oração do terço pela Internet

 Em sua pro-
gramação anual, o Setor 
de Animação Bíbli-
co-catequética realizaria 
encontro de formação 
com as coordenações 
paroquiais de catequese 
no 18 de maio. Em vis-
ta do isolamento social 

que suspende atividades de grupos com participação pres-
encial como melhor meio de prevenção do contágio do 

Coronavírus e por este mês ser dedicado a Maria, com carta 
especial do Papa recomendando a oração do terço, a coorde-
nação do referido Setor propôs momento de oração comum 
em rede com catequistas em suas casas, em espaço litúrgico 
especial, na noite daquele dia. Na preparação do momen-
to, elas foram convidadas a enviar intenções para a oração. 
Durante a oração, antes de cada dezena do terço, foram re-
cebendo vídeos motivadores. Após a realização desse mo-
mento, enviaram relatos e fotos dele. Pelos relatos, cerca de 
150 famílias participaram da iniciativa gratificante que for-
taleceu a todos. 

Coleta da Campanha Missionária 2019
“Batizados e enviados – A Igreja de Cristo em missão no mundo”

Por Regionais          
CENTRO-OESTE .................................. R$ 580.960,76
LESTE 1  ................................................ R$ 555.787,08
LESTE 2  ................................................ R$ 1.739.587,01
NORDESTE 1  ....................................... R$ 355.159,37
NORDESTE 2  ....................................... R$ 608.564,98
NORDESTE 3  ....................................... R$ 495.250,40
NORDESTE 4  ....................................... R$ 156.692,74
NORDESTE 5  ....................................... R$ 160.622,36
NOROESTE  .......................................... R$ 153.803,90
NORTE 1  ............................................... R$ 141.277,63
NORTE 2  ............................................... R$ 217.870,31
NORTE 3  ............................................... R$ 62.619,84
OESTE 1  ................................................ R$ 198.895,89
OESTE 2  ................................................ R$ 260.190,26
SUL 1  ..................................................... R$ 2.843.478,57
SUL 2  ..................................................... R$ 1.364.508,90
SUL 3  ..................................................... R$ 499.443,02
SUL 4  ..................................................... R$ 648.348,14
TOTAL COLETA 2019  ....................... R$ 11.043.061,16

Pelas Arquidioceses e Dioceses do Regional Sul 3

ARQUIDIOCESE DE PASSO FUNDO  ....R$ 45.026,39
ARQUIDIOCESE DE PELOTAS  ..............R$ 
ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE  ..R$ 66.968,62
ARQUIDIOCESE DE SANTA MARIA  ....R$ 38.417,00
DIOCESE DE BAGÉ  .................................R$ 8.356,80
DIOCESE DE CACHOEIRA DO SUL  ......R$ 5.114,40
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL  ..............R$ 86.780,70
DIOCESE DE CRUZ ALTA  .......................R$ 23.672,03
DIOCESE DE EREXIM  .............................R$ 33.792,15
DIOC. DE FREDERICO WESTPHALEN  R$ 20.439,40
DIOCESE DE MONTENEGRO  ................R$ 27.628,05
DIOCESE DE NOVO HAMBURGO  ........R$ 53.114,96
DIOCESE DE OSORIO  .............................R$ 25.983,60
DIOCESE DE RIO GRANDE  ...................R$ 6.291,65
DIOCESE DE SANTA CRUZ DO SUL  ....R$ 23.274,10
DIOCESE DE SANTO ANGELO ..............R$ 11.222,18
DIOCESE DE URUGUAIANA  .................R$ 12.060,99
DIOCESE DE VACARIA  ...........................R$ 11.300,00
TOTAL  .......................................................R$ 499.443,02
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A dimensão socioestrutural da caridade cristã
Terceira parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paroquia N. Sra. do 

Rosário e Professor no ITEPA
3. A dimensão socioestrutural da caridade
“Não há muita dificuldade em compreender a dimensão 

assistencial da caridade. É um fato que em nossas comu-
nidades, em nosso país e no mundo inteiro muitas pessoas 
são marginalizadas e passam necessidade, carecendo até das 
condições materiais básicas de sobrevivência. E nós devemos 
fazer tudo que estiver ao nosso alcance para socorrê-las em 
suas necessidades. Uma Igreja indiferente às necessidades da 
humanidade sofredora e que passa à margem dos caídos à bei-
ra do caminho pode ser qualquer coisa, menos a Igreja de Je-
sus Cristo que se identificou com os pobres e marginalizados 
e se dedicou a cuidar do que estava caído à beira do caminho.

Acontece que a pobreza e a marginalização não são fa-
tos isolados em nosso mundo. Não é apenas problema de al-
guns indivíduos que, por mera casualidade, circunstância ou 
‘decisão’ pessoal, encontram-se nessa situação. Certamente, 
isso também existe: doença, catástrofe, crise familiar, desi-
lusão amorosa, dependência química, comodismo etc. Mas 
isso vale para alguns casos isolados. Não explica o fenômeno 
massivo da pobreza e marginalização social em nosso mun-
do. Em última instância, esse fenômeno é fruto do modo de 
estruturação e organização da sociedade. Ele faz com que os 
bens e riquezas produzidos estejam concentrados nas mãos 
de poucos; faz com que amplos setores da sociedade sejam 
marginalizados em razão de sua cultura, de sua raça, de seu 
sexo”, “de sua idade, de sua deficiência física ou mental, de 
seus delitos etc.; e reduz a natureza a mero recurso econômi-
co para acumulação ilimitada de riquezas, causando grandes 
desequilíbrios socioambientais e comprometendo inclusive o 
futuro da vida no planeta. Por isso, uma caridade que se queira 
eficaz não pode se reduzir ao nível meramente assistencial, 
por mais que isso seja necessário. Precisa se enfrentar também 
com os mecanismos sociais que produzem essa situação. Para 
isso, é importante compreender minimamente o processo de 
estruturação e organização da sociedade, bem como o modo 
de interferir nesse processo em vista da garantia dos direitos 
dos pobres e marginalizados” (21-22). 

3.1 - Estruturas da sociedade
Partimos do fato de que “nascemos e vivemos em uma 

sociedade concreta, organizada de forma bem determinada, 
e de que essa sociedade, organizada desta forma, condiciona 
e determina em grande medida para o bem e/ou para o mal 
a vida de todas as pessoas. Somos seres sociais e nossa vida 
é muito mais condicionada e determinada pela sociedade do 
que parece à primeira vista”.

“Esta sociedade foi organizada desta forma por pessoas 
e grupos muito concretos. Não é fruto do acaso nem é um dado 
natural. Não há nenhum determinismo aqui. Mas, uma vez or-
ganizada desta forma, ela adquire certa autonomia em relação 
às pessoas e aos grupos concretos e passa a condicionar, possi-
bilitando ou impossibilitando a vida das pessoas e dos grupos”.

“Essa foi a grande descoberta das ciências sociais do sé-
culo XIX. [...] a sociedade não é a mera soma dos indivíduos. 

Ela tem certa autonomia em relação aos 
indivíduos e interfere diretamente na vida 
das pessoas: ninguém escolhe nascer rico 
ou pobre; não é natural que a mulher seja 
subordinada ao homem (até na estrutura 
gramatical da língua), que o negro seja 
inferior ao branco [...], que determinadas 
pessoas e profissões sejam superiores a 
outras [...]; que o Estado garanta toda a 
infraestrutura de saneamento, transporte, 
segurança etc. nos bairros de classe média-alta e não nas fave-
las e periferias; que use o dinheiro público para construir in-
fraestrutura para as empresas do agronegócio e destine apenas 
‘bolsas’ para a agricultura camponesa etc. Tudo isso é fruto do 
modo concreto como nossa sociedade está organizada”.

“De fato, a nossa vida é muito mais condicionada e de-
terminada pelas estruturas da sociedade do que parece. [...] 
as relações de poder, a produção e distribuição de bens e 
riquezas, a relação com o meio ambiente [...], são, em grande 
parte, regulamentados e controlados socialmente [...]. Nossa 
vida se desenvolve sempre em determinada sociedade orga-
nizada de determinada forma. E quanto mais essa sociedade 
cresce e se complexifica, tanto mais cresce a interferência de 
seus mecanismos de organização e estruturação sociais na 
vida das pessoas e dos diversos grupos sociais”. 

“Quando falamos de sociedade ou estruturas da socie-
dade, falamos da organização e estruturação de nossa vida 
coletiva. Seja no que diz respeito à produção e distribuição 
de bens e riquezas (economia); seja no que diz respeito às 
relações de poder em geral e à organização sociopolítica da 
sociedade em particular (relações sociais e organização políti-
ca); seja ainda, no que diz respeito às mais diversas formas de 
justificação e legitimação dos interesses pessoais e grupais, 
bem como da manutenção ou transformação da ordem social 
vigente (cultura) [...]”.

“É verdade que, na maioria das vezes, não nos damos 
conta desses mecanismos de organização e regulamentação 
sociais. Por isso mesmo a discussão acerca das estruturas da 
sociedade parece uma discussão abstrata e distante. É difícil 
tocar e agarrar as estruturas da sociedade. Mas não é difícil 
perceber, por exemplo, que alguns têm todas as condições e 
facilidades para produzir e/ou acumular riquezas, bem como 
para defender seus interesses, enquanto a grande maioria da 
população não dispõe dessas condições e facilidades; que os 
pobres pagam proporcionalmente mais imposto que os ricos; 
que o Estado financia a atividade econômica dos empresários 
(infraestrutura, subsídios fiscais, taxa de juros etc.); que garan-
te toda a infraestrutura urbana nos bairros de classe média-alta 
e não nas favelas e periferias [...]; que as leis são feitas pelas 
elites para proteger seus interesses e que a ‘justiça’, normal-
mente, está do seu lado etc. E tudo isso se deve em grande 
medida ao modo concreto como nossa sociedade está organi-
zada. A pobreza e a marginalização social não são uma casu-
alidade nem uma fatalidade. São frutos de um modo injusto 
e desigual de organização de nossa vida coletiva. De modo 
que sua superação passa necessariamente pela transformação 
desse modo de organização da sociedade” (22-24). 
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O agora de Deus
Pe. Ivanir Antonio Rodighero

 “Vocês são o agora de Deus”, afirmou o Papa Francisco 
no capítulo III da Exortação Apostólica “Cristo Vive”, interpe-
lando a Igreja a escutar os clamores dos jovens. Este é o méto-
do que o Papa propõe para criar relações de reciprocidade com 
os jovens, permitindo que eles “[...] deem a sua colaboração à 
comunidade, ajudando-a a individuar novas sensibilidades e a 
colocar-se perguntas inéditas” (65). O documento ainda destaca 
que “o coração de cada jovem deve, portanto, ser considerado 
‘terra sagrada’, portador de sementes de vida divina, diante de 
quem devemos ‘tirar as sandálias, para poder nos aproximar do 
Mistério” (n. 67).

 Existe uma diversidade de juventudes, mas existe a ne-
cessidade de ver alguns aspectos das juventudes. Este breve tex-
to se detém em quatro situações que requerem cuidados:

a) Sistema perverso. Infelizmente os jovens estão num 
mundo em crise; “muitos [...] vivem em contextos de guerra 
e padecem a violência numa variedade incontável de formas: 
raptos, extorsões, criminalidade organizada, tráfico de seres hu-
manos, escravidão e exploração sexual” (n. 72). O Papa Francis-
co assinalou que diversos jovens são levados para o mundo do 
crime, da violência, da droga e do terrorismo.

b) As novidades e as ilusões do progresso. As ciências e 
as tecnologias biomédicas, em particular, o desenvolvimento das 
neurociências que levantam inúmeras questões antropológicas e 
éticas, “podem levar-nos a esquecer que a vida é um dom, que 
somos seres criados e limitados, podendo facilmente ser instru-
mentalizados por quem detém o poder tecnológico” (n. 82).

c) Os alcances e ameaças dos ambientes digitais. O am-
biente digital é o espaço no qual a humanidade vive mergulhada. 
Segundo o Papa, “em muitos países, a web e as redes sociais já 
constituem um lugar indispensável para se alcançar e envolver 
os jovens nas próprias iniciativas e atividades pastorais” (n. 87). 
O Papa lembrou aspetos negativos ligados a este cenário, como 
a dark web, o cyberbullying e a difusão de pornografia na web 
(n. 88). Os espaços digitais não nos deixam ver a vulnerabili-
dade do outro e dificultam a reflexão pessoal. A pornografia pode 
distorcer a percepção que o jovem tem da própria sexualidade 
humana. Por isso, quando a tecnologia é usada desta maneira, 
ela cria uma realidade paralela ilusória que ignora a dignidade 

humana. O Papa recordou no seu 
texto que é importante que os jo-
vens “consigam passar do contato 
virtual a uma comunicação boa e 
saudável” (n. 90).

d) Os jovens migrantes. A 
Exortação traz presente o proble-
ma das migrações revelando que a 
preocupação da Igreja se volta para 
“aqueles que fogem da guerra, da 
violência, da perseguição política 
ou religiosa, dos desastres naturais” 
(n. 91). “Os jovens que migram experimentam a separação do seu 
contexto de origem e, muitas vezes, também um desenraizamen-
to cultural e religioso” (n. 93). Para o Papa Francisco, é preciso 
também refletir sobre as migrações não esquecendo que são elas 
histórias de “encontro entre pessoas e entre culturas” (n. 93). 

A Exortação também provoca para uma postura de sen-
sibilidade compassiva: “Não podemos ser uma Igreja que não 
chora à vista destes dramas dos seus filhos jovens [...]. Não de-
vemos jamais habituar-nos a isto, porque, quem não sabe chorar, 
não é mãe. Queremos chorar para que a própria sociedade seja 
mais mãe, a fim de que, em vez de matar, aprenda a dar à luz, 
de modo que seja promessa de vida” (n. 75). Talvez “aqueles de 
nós que levamos uma vida sem grandes necessidades não saiba-
mos chorar. Certas realidades da vida só se veem com os olhos 
limpos pelas lágrimas. Convido cada um de vós a perguntar-se: 
Aprendi eu a chorar, quando vejo uma criança faminta, uma cri-
ança drogada pela estrada, uma criança sem casa, uma criança 
abandonada, uma criança abusada, uma criança usada como es-
cravo pela sociedade?” (n. 76).

Para o Papa Francisco há uma via de saída para os jov-
ens e para a Igreja. “Não deixes que te roubem a esperança e 
a alegria” (107), pois “ser jovem não significa apenas procurar 
prazeres transitórios e sucessos superficiais. Para a juventude de-
sempenhar a finalidade que lhe cabe no curso da vida, deve ser 
um tempo de doação generosa, de oferta sincera, de sacrifícios 
que custam, mas tornam-nos fecundos” (108). Os jovens são o 
“agora de Deus”.

Deus e o sofrimento humano
Dom Adelar Baruffi,  Bispo de Cruz Alta

Deus é amor e o único caminho escolhido por Ele é 
amar. Deus não envia o sofrimento e o mal, mas continua sem-
pre a amar, mesmo nas situações mais difíceis. Diante do sof-
rimento, sempre existente na humanidade, e, no nosso tempo 
se tornando mais intenso, nos perguntamos: vale a pena crer? 
O que Jesus Cristo nos ensina? Como Deus se porta diante de 
tanta dor? As dores podem ser de muitas maneiras. Podem ser 
interiores, do sentido da vida (basta ver a quantia de suicídios 
de jovens), por traumas, por situações econômicas num mun-

do que a marca é dada pelo consumo, por desentendimentos 
familiares ou por tantos outros pontos.

 O principal ponto situa-se na compreensão do senti-
do da vida. Uma vida excessivamente centrada em si mes-
mo, abarrotada pelo consumo, enquanto outros não têm esta 
possibilidade, produz pessoas sofredoras. Perguntemo-nos: 
quando a pessoa tem o suficiente para ser feliz e não sofrer? 
O excesso de positividade, as exigências de poder render 
sempre, produzem uma carga de sofrimento e estresse. Por 
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outro lado, temos os sofrimentos frutos de uma 
doença, que não pede licença e chega. Ele desin-
stala. Então, qual o centro da vida? Amar e sair 
de si para servir. Eis o centro da vida humana. 
Amar sempre e em todas as situações. Sair de si 
para servir, pois o amor se concretiza ao voltar-se 
para fora de si mesmo, para os outros, sobretudo 
a quem mais sofre.

 Faz-se necessário a educação humana e 
cristã para este estilo de vida. Antropologicamente não so-
mos perfeitos, temos falhas e dificuldades. Isto carregamos 
sempre e podemos ferir os outros. Na vida cristã, olhamos o 
grande mistério de Deus, que só sabe amar. Por amor Ele nos 
criou e sempre nos acompanha em nossos passos. Deus tem 
um amor antecipado por nós. Claro que o importante é saber 
acolhê-lo. Deus nunca é indiferente ao sofrimento humano, 
seja qual for o seu modo, mas Ele sofre junto. Sim, Deus sof-
re porque ama-nos. Basta olhar como Deus agiu na Sagrada 
Escritura. Ele toma partido conosco. E se ele fica irado é ex-
atamente porque não é indiferente. O Senhor disse a Moisés: 
“Eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi seu clam-
or por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço os seus 
sofrimentos. Desci para livrá-los da mão dos egípcios […]” 
(Ex 3,7). De fato, Deus, por amor à humanidade, envia seu 
Filho ao mundo: “De tal modo Deus amou o mundo, que 

deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, 
pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 
condenar o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por meio dele” (Jo 3,16-17). Assim, não é a 
cruz que salva, nem o sofrimento, mas o amor de 
Jesus Cristo. Na cruz, Jesus diz: “Pai, perdoa-os, 
eles não sabem o que fazem” (Lc 23,34).

 Ao amor divino responde-se de dois mo-
dos. O primeiro é um ato de gratidão a Ele. A melhor palavra, 
diante do Crucificado-Ressuscitado é dizer “obrigado, Sen-
hor”. Saber e sentir-se amado, pessoalmente. Uma pessoa 
não coloca sua vida na humilhação e no negar-se a si mesma, 
mas a comunhão com Deus se dá no amor, a liberdade de 
doar a vida, aceitando também os sofrimentos. O segundo 
modo, o mais cristão, é estender a mão, a proximidade, o 
ouvir, a presença e o comprometimento. É o contrário da 
indiferença. A caridade, vivida a partir da fé, é o centro de 
nossa vida. O sentir compaixão não resolve as dores do out-
ro, mas está do lado e caminha junto. Assim, Deus manifesta 
seu amor. Não existe outro modo de Deus manifestar seu 
amor senão vindo ao nosso encontro, habitando as dores da 
nossa existência. Aí sim, encontramos uma esperança nova. 
Podemos e devemos dizer sempre, confia em Deus, Ele está 
contigo.

Discernimentos e poesia
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, 
Presidente da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB)

A humanidade está desafiada a tomar a 
direção certa para não ser vítima de embosca-
da. A pandemia da covid-19, em curva cres-
cente de contaminações, expôs, ainda mais, as 
muitas outras pandemias que ameaçam o ser 
humano. A fome, a miséria, o feminicídio, o 
extermínio de indígenas, moradores de rua e 
vulneráveis mostram grande ferida, a ser curada, na civiliza-
ção contemporânea. Em especial no contexto brasileiro, há 
uma preocupação: o país parece estar entre dois “paredões”, 
obscurecendo seus rumos e esmaecendo a luz de sua espe-
rança. Urgentes providências são necessárias – os paredões 
precisam ser rompidos por um processo técnico-humanís-
tico. Processo que seja capaz de iluminar direções para li-
bertar a cultura de obscurantismos crescentes, obstáculos ao 
desenvolvimento integral.

Embora a contemporaneidade seja marcada pela assi-
nalação de muitos avanços tecnológicos e científicos, admi-
ráveis, convive-se com um terrível despreparo humanístico-
-espiritual. Faltam as bases para o cultivo de novos hábitos. 
Consequentemente, não há adequado enfrentamento das 
muitas crises que pesam sobre a humanidade. Ao analisar 

os acontecimentos dessas duas primeiras déca-
das deste terceiro milênio percebe-se, claramen-
te, esse despreparo humanístico-espiritual.  Há, 
no Brasil, muitos fatores que contribuem para o 
crescimento da exclusão social, para o recrudes-
cimento da violência e para a consolidação de 
hábitos que são fonte de esgotamento do meio 
ambiente, causa de adoecimento das pessoas. 
Esses males ainda acentuam os atentados contra 
a democracia, com desrespeitos graves a ins-
tituições democráticas, a princípios pétreos da 

Constituição Federal, passando por cima da integridade das 
pessoas.

Espera-se rapidez para investir em ferramentas, dinâ-
micas e, principalmente, em experiências humanístico-es-
pirituais que permitam à civilização contemporânea tomar 
rumo certo, libertando a sociedade brasileira de “paredões” 
escurecidos como porões. É preciso inaugurar novo estilo de 
vida e não permitir que a herança cultural-religiosa do povo 
seja ameaçada por escolhas ideológicas e políticas. Essas es-
colhas, além de serem equivocadas, alimentam vandalismos, 
que comprovam delírios de onipotências de grupos guiados 
pela hegemonia do dinheiro. Essa submissão a ideologias 
que distorcem o ser humano leva pessoas a acreditar, aluci-
nadamente, serem “donas da verdade” e, por isso, detentoras 
de autoridade para atacar, desrespeitar, passar por cima dos 
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outros. Uma situação incontestavelmente grave, que gera 
perdas no exercício da cidadania e na força das instituições 
a serviço do país.

Almas adoecidas, ideologias que comprometem a de-
mocracia, cidadania enfraquecida e instituições fragilizadas 
levam a um diagnóstico preocupante: faltam forças estraté-
gicas para vencer as pandemias e há carência de lucidez para 
escolhas acertadas, capazes de gerar as mudanças necessárias. 
Sofre-se com a ausência da capacidade para articular valores, 
interpretar adequadamente a realidade e, assim, acertadamen-
te contribuir para qualificar o contexto sociopolítico, nos parâ-
metros da democracia e do humanismo integral. Há, também, 
um nível de desgaste nas relações que provoca a perda de um 
componente indispensável para a harmonia entre as pessoas: 
a ternura, um dos fundamentos necessários à convivência. Im-
portante é superar esquemas viciados e enxergar horizontes 
de valores e princípios que inspirem cada pessoa a contribuir 
para uma virada civilizatória urgente. O convite é recorrer 
sempre ao discernimento e à poesia.

Tristemente, falta a competência para o discernimento. 
Isto se torna evidente quando é observado o amplo universo 
de palavras proferidas na vida social – poucas são edifican-
tes. Grande parte das palavras ditas apenas revelam delírios 
de onipotência.  A poesia pode ser caminho para corrigir essa 
triste realidade, pois recompõe o encantamento – por Deus, 
pela natureza, por si e pelo outro, que é irmão. É hora de pa-
lavras edificantes, do coro dos lúcidos, para que ocorra o que 
diz Dante Alighieri: “Porque se as palavras curam tua alma, 
também hão de curar o teu corpo”. A humanidade, com fe-
ridas expostas, neste tempo difícil, de travessia, acolha tam-
bém a indicação de Carlos Drummond de Andrade: “Ponha 
a saia mais leve, aquela de chita, e passeie de mãos dadas 
com o ar. Enfeite-se com margaridas e ternura e escove a 
alma com leves fricções de esperança. De alma escovada e 
coração estouvado, saia do quintal de si mesmo e descubra 
o próprio jardim”. Por uma humanidade nova, na lucidez de 
discernimentos e na ternura da poesia.

Como crer em tempos de crise?
Dom Leomar Antônio Brustolin, Bispo auxiliar de Porto Alegre

A realidade ameaçadora que vem do novo 
coronavírus (COVID-19) pode levar ao escân-
dalo e ao protesto à fé. Como crer em tempos 
de pandemia? Há mais perguntas do que as-
sentimento. As respostas prontas não servem, 
pois a situação é inusitada e é preciso refletir 
sobre as inquietações da humanidade. Nunca 
passamos por semelhante experiência, e seria 
inconsequente uma fé que não se deixasse tocar 
pela dor e a perplexidade. Essa, porém, pode ser 
uma ocasião para descobrir o que é essencial 
no ato de crer e purificar expressões de uma fé 
tacanha.

Crer não significa ter tudo claro e provado cientifica-
mente, quem tem fé não está livre das dúvidas. Acreditar é 
confiar, dar fiança. Contudo, a própria fé deseja compreender. 
“Creio para compreender e compreendo para crer” (intellige 
ut credas, crede ut intelligas), escreveu Santo Agostinho de 
Hipona no Sermão 43.

Segundo uma etimologia medieval, crer significa cor 
dare (dar o coração). Indica colocar-se incondicionalmente 
diante do Outro: de Deus. Testemunhar a fé não é dar respos-
tas prontas, mas transmitir a paz, é colocar toda a esperança 
numa verdade maior, capaz de orientar o sentido e conduzir 
o rumo da vida. Isso não é fantasia e nem alienação, é alteri-
dade, empatia e solidariedade. É alteridade porque a verdade 
não está só em mim, há os outros com os quais me relaciono, 
e há também o grande Outro que cria e sustenta toda a existên-
cia. Empatia, porque a fé não resolve todos os problemas, mas 
garante que nenhum sofrimento é vivido na solidão, Deus está 
com quem sofre, e quem sofre está com Ele. Solidariedade, 

porque os cristãos sabem que não há caridade 
maior do que dar a vida pelos amigos. Jesus 
Cristo, na cruz, não respondeu às inquietações 
humanas sobre a dor, a morte e o sofrimento in-
ocente. Ele foi solidário a todo o que sofre.

A fé livra da crise de sentido, da falta de 
ética, e abre um horizonte de esperança singu-
lar. Mas não anula a provação, o limite e a dor. 
Ela ressignifica tudo. Todo que crê tem direito 
de suplicar por milagres, mas deve saber que 
não pode manipular e nem condicionar a Deus a 
partir dos desejos e necessidades humanas.

Quem crê há de enfrentar com realismo, 
prudência e modéstia os revezes da vida. Se perder a esperança, 
testemunhará que cansou de crer, tornando-se um descrente. Se 
exigir sinais para confirmar sua fé, pode ser humilhado em sua 
falsa expectativa. Ter fé é ter uma confiança que dificilmente 
poderá ser entendida “de fora”, e que só pode ser vivida por al-
guém que, na sua intimidade mais profunda, já ouviu as palavras 
de Cristo: Não se perturbe! Vinde a mim, eu vos darei descan-
so! Esta-
rei sempre 
convosco! 
E quem 
crê re-
s p o n d e 
confiante: 
Nada me 
faltará!
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O método catequético                   
Por mais “divertidas”, alegres e en-

tusiasmadas que sejam as técnicas, deve-
se ter o cuidado para que elas sejam, de 
fato, coerentes com o tema e com os va-
lores do Evangelho. A técnica não é um 
acessório, mas é parte integrante do pro-
cesso catequético. Por isso também deve 
ser adequada ao interesse e às capaci-
dades dos (as) catequizandos (as), e ser 

significativa, próxima ao seu mundo, às suas preocupações, à 
sua vida (tem que fazer sentido!).

Para a tarefa educativa, o (a) catequista pode contar 
com técnicas didáticas, lúdicas, operativas e celebrativas. 
Com discernimento e a experiência vivida e partilhada entre 
os (as) catequistas, vai-se aprendendo novas técnicas, novas 
dinâmicas, ou a dar novo sentido a técnicas já utilizadas, ren-
ovando-as, integrando-as, complementando-as.

É possível, inclusive, classificar as dinâmicas segundo 
as funções que elas podem ajudar a desenvolver:

Dinâmicas de apresentação, acolhida e integração do 
grupo;

Atividades dinâmicas de estudo; 
Dinâmicas de planejamento e de avaliação;
Atividades dinâmicas para a celebração, entre outras.

133ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (129)
Tânia Madalosso

Em outras palavras, a organi-
zação do encontro catequético pode 
e deve contar com dinâmicas que 
propiciem:

Acolhida: quando as pessoas 
interagem, colocando-se em diálo-
go; criando laços.

Ver a realidade: deixar as pessoas falarem do que 
sabem sobre o tema proposto. Além disso, levantar questões e 
problematizar as visões que se tem.

Iluminar-se pela Palavra: ouvir e refletir a Palavra de 
Deus e os documentos da Igreja. Com o intuito de criar um 
maior conhecimento, a partir dos valores do Reino, sobre o 
fato, o tema debatido.

Rezar a vida e a fé: a Palavra de Deus nos convida à 
oração que pode ser espontânea, ou preparada, com símbolos 
e ritos que nos permitem fortalecer nossa espiritualidade.

Propor-se à mudança: dinâmicas que ajudem a propor e 
a vivenciar compromissos. Por exemplo, durante os encontros, 
seja em outros momentos, mas que essa mudança ocupe nossas 
vidas e seja manifestação do desejo de viver os valores do Reino.

As dinâmicas e técnicas são algumas propostas. A grande 
proposta é o seguimento e o discipulado de Jesus. Este horizon-
te jamais poderá ser esquecido, porque é este o centro da Cate-
quese. Tudo o mais é mutável, transferível, adaptável, reciclável.

Torta prestígio
4 ovos
2 xícaras de açúcar
1 xícara de azeite
1 xícara de chocolate em pó

1 xícara de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de royal
Bater todos os ingredientes na batedeira.
Recheio
300 g de coco ralado fresco
1 ½ lata de leite condensado
3 xícaras de leite
6 colheres de açúcar
Misture tudo muito bem e leve ao fogo até ficar cremoso.
Cobertura
1 lata de creme de leite
2 tabletes de chocolate meio amargo (500 g)
Aqueça o creme de leite em banho-maria e acrescente 

o chocolate picado.
Mexa até ligar completamente, deixe esfriar um pouco 

e cubra o bolo.

Bolacha de manteiga
6 ovos
500 g de manteiga
700 g de açúcar
1 xícara de maisena
10 colheres de leite morno
3 colheres de royal
1 pitada de sal
Farinha de trigo até desgrudar das mãos

Bolacha de milho II
8 ovos
1 Kg de polvilho
3 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de milho fina
2 xícaras de manteiga
3 colheres de royal
1 xícara de banha
1 colher (sopa) de sal amoníaco 
1 pitada de sal
Farinha de trigo até que a massa fique consistente e se 

solte das mãos.
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Aniversários Agosto

Ervas e Plantas Medicinais – 129
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

- 1º, Pe. Gilson V. Samuel, N. 1968
Pe. Olírio L. Streher, O. 1981
- 4, Pe. Agostinho Ribeiro (saletino) N. 1967 
- 5, Pe. Renoir Dalpizol (saletino) N.
- 6, Diác. Almeri Bornelli, O. 2006
- 7, Pe. Cleocir Bonetti, N. 1972
- 19, Pe. Paulo C.  Bernardi, N. 1971
- 21, Pe. Moacir L. Noskoski, O. 2004
Pe. Marcos Oliveira Pereira, O. 2004
Diác. Osmar Antonio Lorenzi, O. 2005

Quina Vermelha
cinchona-vermelha, 

casca-peruana, casca-dos-
jesuítas, quina do Rio Grande 
do Sul.

Cinchona pubescens.
Rubiáceas
Vitaminas: B, B6.
O Chá da casca: acalma 

febres, espasmos, reduz o 
batimento cardíaco, fibrilação cardíaca, nervos, dores 
de garganta, afonia, cordas vocais, gastrite, prisão de 
ventre, problemas no fígado, biles, acalma dores de 
barriga, do abdome, digestões difíceis, reumatismo, 
ciático e gota.

Em banhos: rejuvenesce a pele. 
Obs: Gestantes, lactantes e hipersensíveis devem 

evitar o seu consumo.

Ingazeiro de Casa
Inga edulis Mart.
Pertence à família das 

Leguminosas
Também conhecido 

como: Ingá
O ingazeiro de asa é uma 

árvore de grande porte e quando 
adulta pode atingir até 15 metros 
de altura. Pode-se comer o 

fruto de suas bagas chamadas sementes. Adapta-se nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A sua 

reprodução é feita por sementes. Floresce na primavera 
e seus frutos ficam maduros em meados do verão.

Propriedades medicinais
As sementes e as folhas são usadas pela medicina 

popular como ótimo remédio que auxilia a curar as 
dores provocadas por doenças reumáticas. 

Seu fruto do mesmo contém as vitaminas A, que 
é um micronutriente que desempenha papel essencial 
na visão, crescimento, desenvolvimento do osso, 
desenvolvimento e manutenção do tecido do organismo 
todo e C, que é um antioxidante que tem capacidade 
de proteger o organismo dos danos provocados pelo 
estresse e equilibra o organismo todo.

Consumir o chá de suas folhas também 
auxilia para acalmar disenterias e diarreias diversas, 
principalmente aquelas intermitentes. 

Consumido ao natural, o fruto é adstringente que 
naturalmente, provoca, prende, auxilia e purifica feridas 
e inflamações cutâneas e antiartrítica que previne a 
inflamação das articulações. é auxiliar para regrar os 
intestinos, favorecer o bolo fecal e eliminar a dor dos 
mesmos. 

O chá de suas folhas também auxilia a acalmar a 
dor de cabeça.

Também pode se ferver a casca do seu fruto para 
produzir um antisséptico com propriedades curativas 
para feridas internas na boca e ao mesmo tempo eliminar 
o problema do mau hálito.

Quando fervidas as suas folhas pode ser feito o 
banho como ótimo tônico e usado externamente para 
combater casos e dores provocados pela gonorreia e 
corrimentos vaginais.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Agosto de 2020

32

Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

Rua Polônia, 125 – Centro 
99700-000 – Erechim/RS

(54) 3321-1432


